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 مُّ اٍّنَّهَّه ّْ اٍّنَّسًّح ّْمُّهِّ اٍّنَّسًّح ٌُّّْمُّــــــــــًّت ّْس
 

نَاَىا ﴿ يَيأ َتُة َآحأ ُض امأَميأ َرأ َا َحبًّا َوآ يٌَة مَيُُم اْلأ نَا ِمْنأ َرجأ َوَآخأ

يٍل ۳۳فَِمنأُو يَأُُْكُوَن ﴿ ﴾ َوَجَعلأنَا ِفهيَا َجنَّاٍت ِمنأ ََنِ

ََن ِفهيَا ِمَن امأُعُيوِن ﴿ رأ نَاٍب َوفَجَّ ﴾ ِمَيأُُْكُوا ِمنأ ۳٤َوَآعأ

ُكُروَن ﴿ ۖ  َآفَََل يَشأ ُو َآيأِدهِيمأ لَتأ  ﴾﴾۳٥ثََمِرِه َوَما ََعِ

 

 

 اَنَعَظََُمَنَهَهَ ا صَدَقَ

 (35 ،34 ،33اآلية ) سكرة يس:          

 

 

 

  



  

 [ ت]
 

 املششف إقشاس
 

مشاكل االنتاج الزراعي في ريف قضاء ) المكسكمة الرسالة ىذه إعداد أف اشيد
 جرل قد (رحمة مزىر ابراىيم مناجد المحمدي) الماجستير طالبة مف المقدمة( الحبانية
 مف جزء كىي ر،بااالن جامعة - اإلنسانية لمعمكـ التربية كمية - الجغرافية قسـ في بإشرافي
 .الجغرافية في الماجستير شيادة نيؿ متطمبات

 

 

 :التكقيع
 اسماعيل محمد خميفة العيساوي .د .أ

 االنسانية لمعمكـ التربية كمية االنبار جامعة
 ـ 2022/  8/  28: التاريخ

 

 اجلػشافٔ٘ قظه سئٔع تْصٔ٘
 

 .لممناقشة الرسالة ىذه أرشح. .المتكافرة التكصيات عمى بناء 

 

 : التكقيع 
 بردان عمي الحياني بالل .د. أ 

 الجغرافية قسـ رئيس
 ـ 2022/  8 / 28 : التاريخ

  



  

 [ ث]
 

 إقشاس املكْو اللػْٖ
 

مشاكل االنتاج الزراعي في ريف ) بػ اشيد اني قد قرأت ىذه الرسالة المكسكمة
رحمة مزىر )الزراعة ، المقدمة مف طالبة الماجستيربدراسة في جغرافية قضاء الحبانية( 

كىي ،  جامعة االنبار –الى مجمس كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية  (ابراىيم مناجد المحمدي
ككجدتيا صالحة مف الناحية  .الماجستير في )الجغرافية( شيادةجزء مف متطمبات نيؿ 

 .المغكية

 

 

 

 :التكقيع
 ابراىيم عالويخميل د. م.  . أ: االسـ

 استاذ مساعد :المرتبة العممية
 االنبار /كمية التربية لمعمـك االنسانية :جامعة
 2022/  24/9    :تاريخ
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 إقشاس املكْو العلنٕ
 

مشاكل االنتاج الزراعي في ريف قضاء بػ)اشيد اني قد قرأت ىذه الرسالة المكسكمة 
رحمة مزىر ابراىيم مناجد )الماجستير في جغرافية الزراعة، المقدمة مف طالبة (الحبانية

كىي جزء مف متطمبات  ،جامعة االنبار –الى مجمس كمية التربية لمعمـك اإلنسانية  (المحمدي
 الماجستير في )الجغرافية( ككجدتيا صالحة مف الناحية العممية.  شيادةنيؿ 

لمرسالة كمنيج كما اتعيد بمراعاة الدقة في التقكيـ كعدـ االكتفاء ببحث االطار العاـ 
كعدـ ىدـ النسيج الكطني كالمحمة  ،البحث العممي كالعمؿ عمى ضماف السالمة الفكرية

كبخالؼ ذلؾ اتحمؿ  ،الكطنية كالطمب مف مقدـ الرسالة بحذؼ الفقرات كالعبارات المسيئة ليا
 .كقعت كألجموكافة التبعات القانكنية 

 

 

 

 التكقيع:
 كمال صالح كزكوزد.  أ.: االسـ

 دكتكرستاذ أ    المرتبة العممية:
 االنبار/ كمية اآلداب:الجامعة
 2022/  9 / 14    :التاريخ
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 إقشاس املكْو العلنٕ
 

مشاكل االنتاج الزراعي في ريف قضاء بػ)اشيد اني قد قرأت ىذه الرسالة المكسكمة 
ابراىيم مناجد رحمة مزىر )في جغرافية الزراعة، المقدمة مف طالبة الماجستير (الحبانية

كىي جزء مف متطمبات  ،جامعة االنبار –الى مجمس كمية التربية لمعمـك اإلنسانية ( المحمدي
 الماجستير في )الجغرافية( ككجدتيا صالحة مف الناحية العممية.  شيادةنيؿ 

كما اتعيد بمراعاة الدقة في التقكيـ كعدـ االكتفاء ببحث االطار العاـ لمرسالة كمنيج 
كعدـ ىدـ النسيج الكطني كالمحمة  ،العممي كالعمؿ عمى ضماف السالمة الفكريةالبحث 

كبخالؼ ذلؾ اتحمؿ  ،الكطنية كالطمب مف مقدـ الرسالة بحذؼ الفقرات كالعبارات المسيئة ليا
 .كافة التبعات القانكنية كألجمو كقعت

 

 

 

 التكقيع:
  مناف محمد زرزور د.م  أ.: االسـ

 مساعد أستاذ المرتبة العممية:
 كمية التربية ابف الرشد

 2022/  9 /24   :التاريخ
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 املياقش٘ جلي٘ قشاسإ
مشاكل ) بػ المكسكمة الرسالة عمى اطمعنا قد أننا ،المناقشة لجنة أعضاء نحف نشيد 

رحمة مزىر ) لماجستير طالبة مف المقدمة ،(االنتاج الزراعي في ريف قضاء الحبانية
 يانبا عتقدنك  ،ابي عالقو لو كفيما محتكياتيا في الطالبة ناقشنا كقد ،(المحمديابراىيم مناجد 

 .( جيد جدان   ) بتقدير الجغرافية في ماجستير شيادة لنيؿ بالقبكؿ جديرة

 

 التكقيع:
 سعدكف ظاىر خمؼأ.ـ.د.  االسـ:

 عضوا  
 26/10/2022   اريخالت

 التكقيع:
 اماؿ صباح حسفأ.ـ.د.  االسـ:

 عضوا  
 26/10/2022    اريخالت

 
 

 التكقيع:
  د.اسماعيؿ محمد خميفة العيساكمـ.أ. االسـ:

 عضوا  ومشرفا  
 26/10/2022    اريخالت

 
 

 التكقيع:
 طو احمد عبدد. أ. االسـ:

 رئيسا  
 26/10/2022     اريخالت

 

 .جامعة األنبار-مجمس كمية التربية لمعموم اإلنسانية صادق عمييا

 

 التوقيع:
 إبراىيم شبيب الفيداويأ. د طو 

 عميد كمية التربية لمعموم اإلنسانية / جامعة األنبار
 2022/       /    :  ريخاالت

  



  

 [ د]
 

 

 االٍذاء
 
 (زمحه اهلل) واندٌ   اىل انرٌ فازقين ومل ذصل أوفاسه ذغمسوٍ تاحلة واحلنان اىل زوح 

 امد اهلل ) واندذٍ وثع احلنان انرٌ ال َنضة  ,تجرها اىل مه عهمرين انصرب وانعصميح وانثرل وانعطاء واجلهد واال

 (يف عمسها

 ق امامٍ جلأخ انُهم فأوازوها يلانرَه كهما اظهمد انطس ...اىل انرَه ذقامسىا معٍ عةء احلُاج 

 اخىذٍ  وكهما  ب انُاض يف وفسٍ شزعىا فُها االمم ألسري قدما

 (حثا ووفاءً) شوتجٍ انعصَص انرٌ كان يل خري عىن يف مسريذٍ اىل زمص انطُثح واالخالص 

 ٌ (حفضكم اهلل مه كم شس(.)  زؤَا ,   أشل  ,   َصن) اىل زَاحُين مه اندوُا...اوال 

  ٍصدَقاذٍ  وعشد معهه احهً واصعة االوقاخاىل مه احثثرهه واحثىو 

 أخسي أشُاء يف ذكىن أن قثم أوفسنا ويف ذواذنا يف هٍ انرغُري جناح تروز تأن َإمه مه كم ئىل 

 .وعسفاوا ,  ووفاء,  حمثح املرىاضع اجلهد هرا أهدٌ ئنُهم

 

 

 زمحح

  



  

 [ ذ]
 

 شهش ّامتياٌ
 نفسو كرضا خمقو عدد ،سمطانو كعظيـ كجيو لجالؿ ينبغي كما لو كالشكر هلل الحمد

 كالعـز الصبر كمنحني أمرم لي كيسر ىدانيك  عمي مف أف عمى كمماتو كمداد عرشو كزنة
 عمـ بالقمـ عمـ الذم باهلل اال تكفيقي كما المتكاضػع العممي العمؿ ىذا انجاز عمى كاعانني
 كسمـ كصحبو آلة كعمى محمد نبينا الخمؽ أفضؿ عمى كالسالـ كالصالة .يعمـ مالـ االنساف
 .كثيرا تسميما

 ىذا إنجاز في ساىـ مف لكؿ بالمعركؼ كأقر بالفضؿ أشيد أف إال يسعني ال إنو ثـ
 بو خصني ما عمى اسماعيل محمد خميفة الدكتكر المشرؼ أستاذم بالذكر كأخص البحث
 الراقي...... كمستكاه الرفيع كخمقو إنسانيتو فيض مف عممني كما.. .كالتصكيب التكجيو مف

لمعمـك  التربية كمية – الجغرافية قسـ في اساتذتي جميع الى كالتقدير بالشكر كاتقدـ
 المتميز العممي عطائيـ خالؿ مف الكبير الفضػؿ ليـ كاف الذيف ،االنبار جامعة - االنسانية

 ....جميعان  خطاىـ كسدد اهلل حفظيـ كافة دراستي مراحؿ في القيمة كتكجيياتيـ
 مساعدتيفي  لجيكده (صالح العاني) الدكتكر الى الجزيؿ بالشكر اتقدـ كما 
 .....الجغرافية المعمكمات نظـ باستعماؿ الخرائط ألعداد

الدكتكرة امنة، كالدكتكر كليد (الى شكرم اكجو اف الجميؿ كرد الكفاء كاجب كمف
 ....( لما اقدمكه مف المساعدة، عبد الرزاؽ حنكش، كالدكتكر سعدكف، كالدكتكر خالد اكبر

 كـر مف لي أبدكه لما الخالدية زراعة شعبة في مكظفي جميع كما اكجو شكرم الى 
 بمكضكع الخاصة كالمعمكمات البيانات عمى الحصكؿ في المساعدة كطيب األخالؽ
 مف كآزرني ساعدني مف كؿ الى كتقديرم شكرم بخالص أتقدـ اف يفكتني كال ....الدراسة
 كاف حسناتيـ ميزاف في يجعميا أف اهلل كاسأؿ هاذكر  اف فاتني قد كممف يتقايكصد زمالئي
 .مجيب سميع ىك انو بالتكفيؽ عمييـ يمف

 ،الغيب بظير بالدعاء كلك بعيد أك قريب مف العكف يد لي مد مف كؿ أشكر كما 
 عمى العمؿ بيذا فعتين أف اهللتمنى مف أك  ،األكفى الجزاء عني اهلل كجزاىـ جميعا فييـ بكرؾ
  .لقادر ذلؾ عمى إنو الكريـ لكجيو خالصا يجعمو كأف فيو العناء قدر

 زمحح



  

 [ ر]
 

 املظتدلص
 

كالتي تشمؿ  ةالحبانيمشاكؿ االنتاج الزراعي في ريؼ قضاء  الدراسةىذه ضمنت ت
 .الدراسةمنطقو  في التي تؤثر في االنتاج الزراعي كالبشرية الطبيعية المشكالتمجمكعو مف 

 

دكنـ كبمغت المساحة الصالحة لمزراعة  003033يضـ قضاء الحبانية مساحة 
. تضمنت الدراسة في فصميا دكنـ  96101دكنـ، كبمغت المساحة المزركعة فعال  06360

االكؿ اىـ المشكالت الطبيعية كالبشرية المؤثرة في االنتاج الزراعي منيا السطح ، المناخ، 
بات الطبيعي في المبحث االكؿ. اما المبحث الثاني تناكؿ العكامؿ التربة، المكارد المائية، كالن

الجغرافية المؤثرة في االنتاج الزراعي كمنيا السكاف كااليدم العاممة ، كالرم كالبزؿ، كاالرشاد 
 الزراعي كالنقؿ كالتسكيؽ كثرىما عمى االنتاج الزراعي .

االنتاج الزراعي المتمثمة  تناكؿ المشكالت الطبيعية كاثرىا عمى انياما الفصؿ الث
بالمشكالت المناخية ، مشكمة الممكحة ، التعرية ، كاالفات الزراعية. حيث تبيف اف مشكمة 

 %( مف عينو الدراسة.03الممكحة ىي مف اىـ المشكالت الطبيعية كبنسبة)
منيا  مشكالت البشرية التي تؤثر في االنتاج الزراعياما الفصؿ الثالث تضمف ال

نتاج الزراعي كتفتت الممكية كمحدكدية الدعـ الحككمي حيث تبيف اف اىـ مشكمة انخفاض اال
%( مف 0.51ىي مشكمة عدـ كجكد دعـ حككمي كاالنفتاح  عمى االسكاؽ العالمية كبنسبة )

 عينو الدراسة .
   اما الفصؿ الرابع تضمف اىـ الحمكؿ المقترحة لمعالجة المشكالت الطبيعية كالبشرية.

  
 ةكبير في قمو مساح شكؿرية ساىمت بالطبيعية كالبش المشكالتجميع  كما اف 

ة االراضي الزراعية ك المساحات المزركعة فعال حيث تناقصت المساحة الصالحة لمزراع
( دكنـ لمكسميف الزراعييف 09دكنـ كتناقص المساحة المزركعة فعال) (0086) ةبمساح

 (.0300–0309( ك)0393 -0331)
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احملتْٓاتقائن٘   

 الصفحة المكضكع
 ب اآلية القرآنية
 ت اقرار المشرؼ

 ث اقرار المقـك المغكم
 ج  اقرار المقـك العممي االكؿ  

 ح  اقرار المقـك العممي الثاني
 خ اقرار لجنة المناقشة

 د االىداء
 ذ شكر كامتناف
 ر المستخمص

ش -ز قائمة المحتكيات  
ط -ص قائمة الجداكؿ  

الخرائطقائمة  ع -ظ   
ؽ -ع قائمة االشكاؿ  
ؾ -ؼ قائمة الصكر  

3-2 المقدمة  
ة الدراسةشكمم  3 

 3 فرضية الدراسة
4-3 ىدؼ الدراسة  

 4 مبررات الدراسة
 4 منيجية الدراسة

6 -4 حدكد منطقة الدراسة الزمانية كالمكانية  
)العمؿ المكتبي، العمؿ الميداني( طريقة الدراسة  7 

الدراسةىيكمية   8 
11 -9 المفاىيـ كالمصطمحات  

12 -11 الدراسات السابقة  
  الفصؿ االكؿ

في ريؼ قضاء الحبانية العكامؿ الجغرافية المؤثرة في االنتاج الزراعي    



  

 [ س]
 

  المبحث االكؿ
43-14 العكامؿ الطبيعية المؤثرة في االنتاج الزراعي   

. السطح1  14-19  
. المناخ2  19-29  
. التربة3  29-33  
. المكارد المائية4  33-41  
. النبات الطبيعي5  41-43  

  المبحث الثاني
68-45 العكامؿ البشرية المؤثرة في االنتاج الزراعي   

.السكاف1  45-53  
. االيدم العاممة2  53-54  
. الرم كالبزؿ3  54-61  
. االرشاد الزراعي4  61-62  
. النقؿ كالتسكيؽ5  62-68  

  الفصؿ الثاني
121 -70  الطبيعية المؤثرة في االنتاج الزراعي المشكالت  

كتشمؿ: المناخية المشكالت اكال:  70-81  
.الجفاؼ1  70-76  
نتحال -بكاسطة التبخر الضياع المائي .2  76-81  

ت التربةشكالم ثانيا:  82-115  
. ممكحة التربة1  82-104  
التعرية.2  104-114  

121-114 اآلفات الزراعية ثالثا:  
  الفصؿ الثالث

البشرية المؤثرة في االنتاج الزراعي في ريؼ قضاء  المشكالت
 الحبانية

123-165  

الزراعي االنتاج انخفاض. 1  123-141  
تفتت الممكية -2  141-151  
. محدكدية الدعـ الحككمي كتشمؿ:3  151-165  



  

 [ ش]
 

التسميؼ الزراعي -أ  152-156  
سياسة االغراؽ ك المنتج المستكرد -ب  156-164  
 165-164  قمة استخداـ المكننة -ج

  الفصؿ الرابع
ريؼ  في التي تكاجو اإلنتاج الزراعي المشكالتالحمكؿ المقترحة لمعالجة 

 قضاء الحبانية
 

  المبحث األكؿ
 الطبيعية التي تكاجو اإلنتاج الزراعي في المشكالتالحمكؿ المقترحة لمعالجة 

 ريؼ قضاء الحبانية:
167-186  

المناخية المشكالتالحمكؿ المقترحة لمعالجة اكال:   167- 170  
ة الممكحةشكمالحمكؿ المقترحة لمعالجة م ثانيا:  170-178  
يةر عة التشكممالحمكؿ المقترحة لمعالجة  ثالثا:  179-180  
فات الزراعية اآلة شكمالحمكؿ المقترحة لمعالجة م رابعا:  180-186  

  المبحث الثاني

البشرية التي تكاجو اإلنتاج  المشكالتالحمكؿ المقترحة لمعالجة 
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 املكذمـــــــــــ٘
 

القطاع الزراعي مف أىـ القطاعات الحيكية كمف ركائز التنمية االقتصادية التي  ُيعدّ 
، كثيقان بالبيئة كالمحافظة عمييا يجب أف تكلي الحككمات األىمية الكبيرة لو كمرتبط ارتباطان 

مف االجتماعي كاألمف مف الغذائي( كالذم يعكس اآلفيك المصدر الرئيسي لمغذاء )اآل
كلو تداخالت مع معظـ  لنسبة كبيرة مف األيدم العاممة دخؿ كىك مصدر االقتصادم

 .القطاعات الحيكية االخرل مثؿ القطاع الصناعي كالسياحي كالتجارم كغيرىا مف القطاعات
ة الفقر كالبطالة عدا عف شكمىمية اقتصادية عالية فيك يساىـ في حؿ مأالزراعي  كلمقطاع 

عمى سياسات تنمكية  اعتمد العراؽ فّ أكما  .اء الذاتيـز كالكصكؿ الى االكتفتأميف الغذاء الال
السياسات لـ تحقؽ أم مف أىدافيا لتطكير  ، إال أفّ سبعينات كثمانيات القرف الماضي في

، تمثمت ر بو العراؽ مف ظركؼ صعبةنتيجة ما مك ، المستكل المعاشي لممجتمع العراقي
زراعي كاستنزفت مكاردىا، بدخكؿ العراؽ حركب كحصار انيكت كؿ مقكمات االنتاج ال

ستخداـ المفرط كغير األ ك، المياه كاألراضي الصالحة لمزراعةب الطبيعية المتمثمة كالسيما
ؼ الجفاؼ ، ىذا فضال عف ظرك اد عمى الطرؽ الزراعية التقميديةالرشيد ليذه المكارد كاالعتم
المتاحة مف مياه . كبالتالي انعكس ذلؾ عمى المكارد الطبيعية التي تعرضت ليا المنطقة

كأراضي صالحة لمزراعة، بسبب العمميات العسكرية كعدـ صيانة مشاريع الرم. مما أدل إلى 
ادل تغيير صنؼ استعماؿ ك تصحر الكثير مف األراضي كتدني اإلنتاجية الزراعية. 
كالشعير اك تحكليا الى استعماؿ االراضي الزراعية مف زراعة البساتيف الى زراعة القمح 

تمثمت  عمى الكاقع االقتصادم كاالجتماعي لممجتمع العراقي انعكس سمبان  الذم األمر سكني.
ضعؼ التخطيط االستراتيجي،  ىذه التداعيات بتفاقـ العديد مف الظكاىر السمبية كمف أىميا

عدـ االستفادة مف الميزة النسبية لمناطؽ محددة ،المخاطرة العالية كضعؼ تأميف المزارعيف 
ى مستمزمات االنتاج خارجو عف االرادة، الرسكـ كالضرائب العالية عم عف أية خسائر
ارتفاع تكاليؼ البنية التحتية الضركرية لممزارع مف مياه ، ك ، مبيدات(سمدةأالزراعي)بذكر، 

ككيرباء كنقؿ، اعتماد الطرؽ الزراعية التقميدية كمحدكدية الطرؽ الزراعية الحديثة، محدكدية 
نزاؼ المياه الجكفية كتذبذب كمية االمطار، تفتت الممكية الزراعية المصادر المائية كاست

كتناقصيا خاصة االراضي التي تتصؼ بالجكدة العالية كزيادة الزحؼ العمراني، التغير 
المناخي كزيادة مساحات الجفاؼ مما يقمؿ مف االنتاج الزراعي، تداخؿ االنتاج المحمي 

كعدـ دعـ الصادرات المحمية، ضعؼ التسكيؽ  كاغراؽ االسكاؽ بالمنتجات تفكؽ الحاجة
التي  المشكالت، ىذه لتشريعات الناظمة لمقطاع الزراعيالزراعي محميا كعالميا، ضعؼ ا
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، كىذه حة لمزراعة اك المساحات المترككةقمة االراضي الصال عف طريؽ تؤثر سمبان 
ية التي تنعكس عمى منيا ما يرتبط بالجكانب الطبيعية كاخػرل بالجكانب البشر  المشكالت

ال بد مف التأكيد عمى اف ىذه الدراسة اختصت باإلنتاج الزراعي)النباتي(  االنتاج الزراعي.
  دكف الحيكاني لعدـ كجكد البيانات كصعكبة الحصكؿ عمييا.

 

 :٘ الذساط٘شهلم :اّاًل
 

كىؿ لمخصائص  .؟ت التي تكاجو اإلنتاج الزراعي في قضاء الحبانيةشكالػ ما الم1
 ؟.الزراعية في منطقة الدراسة المشكالت ة( أثر في حدكثالجغرافية الطبيعية كالبشري

أثر في تقميص المساحات المزركعة بالمحاصيؿ  الطبيعية كالبشريةت شكالممل ىؿػ 2
 ؟الزراعية كتقميؿ االنتاجية في منطقة الدراسة.

 
٘ الذساط٘ثاىًٔا  :: فشضٔ
 

ة البحث شكمفي م عركضةلألسئمة المافتراضية  تعد فرضية البحث عبارة عف أجكبة
 -ك عبرىا يمكف التكصؿ إلى االتي: 

خصائص الجغرافية لمالتي تؤثر عمى اإلنتاج ك  المشكالتالعديد مف  تكاجو الزراعةػ 1
 البشرية الزراعية كال سيما  المشكالتكبيرا في حدكث  أثران تالطبيعية كالبشرية( )

 منيا.

مف تقميص المساحات المزركعة  الطبيعية منيا كالبشرية تالمشكالػ استطاعت بعض 2
 كاضح. شكؿفي منطقة الدراسة كتقميؿ االنتاجية كب

 
 :: ٍذف الذساط٘ثالجًا
 

لى تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ التي عبرىا يمكف الكصكؿ إ
لمقضاء كالمحافظة  تحقيؽ االكتفاء الزراعي ستطيع معون لذممستكل مف اإلنتاج الزراعي ا

 رغـ تعدد األسباب التي تعيقيا كمف ىذه األىداؼ ىي:
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 المشكالتالتي تعيؽ اإلنتاج الزراعي كمحاكلة التغمب عمى أثر  المشكالتػ تحديد 1
كاضحة في منطقة الدراسة مف أجؿ تحسيف مستكل  تظيرالطبيعية كالبشرية التي 

 اإلنتاج الزراعي النباتي فييا.

التي تعيؽ العمميات الزراعية كالتي عممت عمى تحديد الزراعية  المشكالتدراسة أىـ ػ 2
 بعض أنكاع المحاصيؿ الزراعية في مساحات معينة أك في مكاقع معينة.

ػ تيدؼ الدراسة إلى كضع مجمكعة مف الحمكؿ الممكنة كالمقترحات لحؿ جميع 3
 التي تـ التطرؽ الييا في منطقة الدراسة. المشكالت

 
 :مربسات الذساط٘ :سابعًا
 

االنبار  مف األقضية المنتجة التي تدعـ سمة الغذاء في محافظة يعد قضاء الحبانية ػ9
 .ميمان  كتكفر لممنطقة إنتاجا زراعيا نباتيان 

عاـ كمنطقة الدراسة  شكؿالتعرؼ عمى أسباب قمة اإلنتاج النباتي في المحافظة ب ػ 0
  خاص. شكؿب

 0كـ (030)يحكال شكؿميمة مف مساحة المحافظة إذ تمساحة  ػ تمثؿ منطقة الدراسة 0

 .دكنـ 0035033ام ما يعادؿ 

 
٘ الذساط٘ :خامظًا  :ميَجٔ

 
الجغرافية المؤثرة ك كذلؾ  لظاىراتايج الكصفي في كصؼ ناعتمد البحث عمى الم

ت االنتاج الزراعي ككذلؾ شكالم ثرأالكمي الذم يدعـ المنيج الكصفي لتكضيح كاالسمكب 
 .يمكف تحقيؽ االىداؼ المنشكدة عف طريقةيمكف الذم المنيج االقميمي كالمنيج االصكلي 

 

املهاىٔ٘طادطًا  ٘ الضماىّٔ٘  ٘ الذساط  :: حذّد ميطك

  :: حدود منطقة الدراسة المكانية1
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 00.06.00ػ °00..0053)بيف دائرتي عرضيقع قضاء الحبانية  :المكقع الفمكي-أ
 (.9خريطة) .شرقان °(  30506.00 -° 30590.00)كبيف قكسي طكؿ  ،شماالن °( 

 (9خريطة)
 مكقع قضاء الحبانية مف العراؽ كمحافظة االنبار. 

 
، 0390المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة المكارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراؽ كاألنبار، 

 .Arc Map 935359. كمخرجات برنامج 0393، لسنة 9333333 :9مقياس 

 
يقع قضاء الحبانية في كسط العراؽ ضمف الجزء الشرقي مف  :ب ػ المكقع الجغرافي

تبعد عاصمة بغداد إذ الغرب مف ال الىمحافظة األنبار كمركزه ناحية الخالدية، كيقع 
كز مدينة الرمادم غربان ـ عف مر  (03) قضاء الحبانية، كيبعد ( كـ13)عنيا بمسافة

، يحد قضاء الحبانية مف جية الشماؿ مركز مدينة الفمكجة شرقان ( كـ عف .0)يبعدك 
لقضائي  كالغرب كالجنكب قضاء الرمادم اما مف جية الشرؽ فتحدىا الحدكد االدارية

( 030)مع بحيرة الحبانية  تبمغ مساحة قضاء الحبانية الكميةك  ،الفمكجة كالعامرية
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منيا  ة، تقع أربع(0)( كالخريطة9)الجدكؿمقاطعة(،  90)الحبانيةكيضـ قضاء  ،0كـ
حصيبة  0زكية الذباف،  3سف الذباف،  0)الجانب االيمف مف نير الفرات كىيعمى 

تقع ثماني أما عمى يسار نير الفرات ف (حصكة الشامية 38كمقاطعة  الشرقية،
 6مة، المالح .، الةمالن 0)كتتضمف (جزيرة الخالدية)مقاطعات كىي تعرؼ باسـ

 .البكبالي( 00، غزكاف 00اـ الركس،  93ماحكز،  1كرطاف،  8الحماميات، 
 

 (9الجدكؿ)
 مقاطعات قضاء الحبانية كمساحتيا. 

 المساحة/ دكنـ 0المساحة كـ المقاطعة رقـ المقاطعة

 5200 13 النمالة  2

 7200 18 سف الذباف  3

 5600 14 زكية الذباف  4

 6400 16 المالحمة  5

 5200 13 الحماميات  6

 5600 14 كرطاف  7

 7600 19 حصيبة الشرقية  8

 8400 21 ماحكز  9

 5600 14 أـ الركس  10

 6000 15 غزكاف  22

 1600 4 البكبالي  23

 148800 372 حصكة الشامية   47

 090033 533 المجمكع

 Arc Map 10.4.15تـ استخراج القياسات باالعتماد عمى برنامج المصدر:       

 

 : الزمانيةحدود منطقة الدراسة  -2
 .( 0300_0309)المكسـ الزراعي الحدكد الزمنية لمدراسة
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٘ الذساط٘طابعًا   :: طشٓك

 مرت بمرحمتيف:

 الكتػب مػف كالبيانػات المعمكمات عمػى الحصػكؿ -أ: كيتضمف المكتبي العمؿ _ مرحمة9
 تختص كالتي العممية المجالت في المنشكرة كالبحكث كالرسائؿ كالتقارير كاألطػاريح

 عمى الدراسة اعتمدت -ب. بيا تترابط التي كالقضايا مشاكؿ االنتاج كنكاحييا بدراسة
بالبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف  المتمثمة رسمية جيػات مػف الصػادرة التقارير

 التي يتـ عرضيا عمى ىيئة جداكؿ كخرائط في منطقة الدراسة.  المؤسسات الحككمية

 (0الخريطة )
 مقاطعات منطقة الدراسة. 

 
المصدر: كزارة المكارد المائية، الييئة العامة لممساحة، قسـ إنشاء الخرائط، خريطة العراؽ اإلدارية، 

 .2010، لسنة 250000: 1مقياس
 



 المقدمػػػػػػػػػػػػػػػػة...................................................................

[8] 
 

عمى نقص المعمكمات  استكماؿ الحصكؿ المرحمة ىذه في تـ: الميداني مرحمة العمؿ. 0
 منطقة حكؿ الرسمية الدكلة دكائر طريؽ الكتب ك عف عمييا الحصكؿ يتـ لـ التي

 مف عدد احتكت التي االستبياف استمارة تكزيع المرحمة ىذه تضمنت ك ،الدراسة
 Richard( حجـ العينة باستخداـ معادلة )003عدد ) ،(9ممحؽ ) االسئمة

Geiger) (1)التالية: 

  
 حيث اف:

 =N حجـ المجتمع
  =nحجـ العينة  

 =zالدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الثقة  
  95%=1.96 مستكل الثقة 

  =d مستكل الخطأ المقبكؿ 
 .353% =.1 مستكل ثقة 
 =P.35معامؿ االختالؼ بيف مفردات المجتمع = 

 
٘ الذساط٘ثاميًا  :: ٍٔهٔل

 
 اختص مبحثيف األكؿ تضمف الفصؿ كاربعة فصكؿ مقدمة مف الدراسة تتككف 
 أما (الحبانية قضاء في النباتي الزراعي اإلنتاج في المؤثرة الطبيعية العكامؿ)األكؿ المبحث
 قضاء في النباتي الزراعي اإلنتاج في المؤثرة البشرية العكامؿ)تضمف فقد الثاني المبحث
 الطبيعية المؤثرة في االنتاج الزراعي المشكالت)فقد تضمف الثاني الفصؿ أما ،(الحبانية
 المؤثرة في االنتاج البشرية المشاكؿ)تضمف الثالث كالفصؿ ،(الحبانية قضاء في النباتي
اختص المبحث  ،مبحثيف ضمففت الرابع الفصؿ أما( النباتي في منطقة الدراسة الزراعي

                                                           

 
مجمة جامعة  ،دراسة تحميمية مقارنة لمصيغ المستخدمة في حساب حجـ العينة العشكائية ،شكيب بشماني (1)

( 06المجمد) ،سكريا ،سمسمة العمـك االقتصادية كالقانكنية –تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 
 .6ص ،0393 ،(.العدد)
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اىـ اما المبحث الثاني فقد تضمف  ،(لمعالجة المشاكؿ الطبيعيةالمقترحة  )اىـ الحمكؿاالكؿ بػ
 .(لمعالجة المشاكؿ كالبشريةالمقترحة  الحمكؿ

 
 : املفأٍه ّاملصطلخات:تاطعًا

 

 فجكة أك األىداؼ تحقيؽ أماـ عقبة ىي: the problem ةشكمالم أك العائؽ -1
 الحصكؿ دكف يحكؿ ما كؿ عف تعبر ىي أك المأمكؿ، كالكضع الراىف الكضع بيف
 اإلنجازات. تحقيؽ مف كيمنع إيجابية نتائج عمى

 المنتجات مف فيتألؼ Agricultural production :الزراعي اإلنتاج -0
 الزراعػي، القطاع منتجػات أخػر بمعنػي الحقػؿ،في  تنتج التي كالحيكانية النباتية

. زيادتيػا أك المنافع خمؽ إلى تؤدم التي الفعاليات ىػنػا الزراعػي اإلنتاج كيتضمف
 :كىي الزراعي اإلنتاج مقدار عمييا يتكقؼ أسس كىناؾ
 .الزراعية اإلنتاجية العممية في المستخدمة اإلنتاجية العناصر مقدار. 9
  .اإلنتاجية العناصر ىذه استعماؿ مجاالت. 0
 .اإلنتاجية العمميات في تستخدـ التي اإلنتاج كأساليب طرؽ. 3
 .(1)زيادتيا أك خمقيا إلى الزراعي اإلنتاج يؤدم التي المنافع .4

 التي الحضرم العمراف مراكز عف البعيدة المناطؽ بو يقصد: Country الريؼ -0
 باستثمارىا اك بزراعتيا سكاء الطعاـ انتاج في االرض عمى سكانيا باعتماد تمتاز

 األخرل الفعاليات بعض كجكد يمنع ال كىذا الحيكانية، الثركة لتربية كمراعي
  .(2)سكانو يزاكليا التي الريفية كالحرؼ كالسياحة

 بيا يقصد management Sustainable land2 االدارة المستدامة لألراضي -3
 إنتػاج في ،كالنباتات كالحيكانات كالمياه التربة يشمؿ بما ،األراضي رصيد استخداـ
 القدرة عمى ذاتو الكقت في الحفاظ مػع المتغيرة، البشرية االحتياجات لتمبية السمع

 .(3)البيئية الكظائؼ كعمى المكارد ليذه األجؿ الطكيمة اإلنتاجية
                                                           

  .00ص ،0393 ،9ط،تكزيعمكتبة المجتمع العربي لمنشر كال ،الجغرافية الزراعية ،ىاشـ محمد صالح (1)

رسالة ماجستير  ،التحميؿ الجغرافي لمتنمية المكانية في ريؼ محافظة النجؼ ،ىبة كبداف عنيد الالمي (2)
 . 90ص ،0309،كمية التربية لمبنات ،جامعة الككفة،غير منشكره(

(3)
 .9/0300/.0قامكس المصطمحات/ النظاـ العالمي لمتنمية المستدامة، تمت زيارة المكقع في تاريخ   

http://www.wocat.net/en/vision-mission  
 

http://www.wocat.net/en/vision-mission
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عالية مف  نسبةكىي الترب التي تحتكم عمى  :Saline Soilsالترب الممحية  -.
( EC. درجة التكصيؿ الكيربائي )النباتات أغمبيةتؤثر عمى نمك التي األمالح 
/ ـ كنسبة الصكديـك ( ديسي سيمنز3المشبعة أكثر مف ) عجينة التربة لمستخرج
 .(1)( أك أكثر مف ذلؾ8درجة تفاعؿ التربة )%(.  .9( أقؿ مف)ESPالمتبادؿ )

 المناطؽ في يحدث ما بو يقصد Land degradation2تدىكر االراضي  -6
 أك البيكلكجية اإلنتاجية انخفػاض مػف الرطبة شبو كالجافة القاحمة ،كشػبو القاحمػة

 ،باألمطار المركية الزراعية األراضي في تعقيد كمف ليما فقداف أك االقتصادية
 األرض استخدامات نتيجة كاألحراج كالغابات المراعي أك المسقية الزراعية األراضي

 األنشطة عف الناشئة العمميػات ذلؾ في بما عمميات، مجمكعة أك عممية نتيجة أك
 بسبب التعرية :يمي ما األراضي تدىػكر عػمى األمثمة كمػف ،السكف كأنماط البشرية
 االقتصادية أك كالبيكلكجية كالكيميائيػة الفيزيائية الخصائص تردم ،المياه أك الريح
 .(2)الطبيعية لمنباتات األجؿ طكيؿ فقداف ،لمتربة

 اإلنتاج في المستغمة األرض كىي :Agricultural land الزراعية األرض -8
 مالءمة بيف تجمع مناطؽ تشمؿ أنيا أك كمتباينة، منكعة طرائؽ باستعماؿ الزراعي
 إلى األراضي تقسـ عاـ الشكؿكب الحالي، الزراعي ككضعيا لمزراعة أراضييا كقابمية

  (3).لمزراعة صالحة كاخرل ك لمزراعية أراض غير صالحة
 األرض مف مساحة فيي agricultural holdings2 الحيازة الزراعية -0

 ككحدة كاإلدارية الفنية شؤكنيا كتدار الزراعي اإلنتاج ألغراض جزئيا أك كميان  تستخدـ
 النظر بغض أشخاص مجمكعة مع أك بمفرده كاحد شخص قبؿ مف مستغمة زراعية
 كالمنشآت المكقع سعة عف النظر كبغض ليا القانكني الكياف أك الممكية عف

 . (4)حيكانية منتجات فييا تنتج اك الحيكانات فييا تربي التي االنتاجية كالكحدات

                                                           
(1)

رسالة  ،دكر العكامؿ الجغرافية في تممح ترب ريؼ مركز قضاء الرمادم ،ميسكف كريـ محمد العزاكم 
 .  1ص ،0331 ،جامعة االنبار ،كمية التربية لمعمـك االنسانية ،ماجستير)غير منشكرة(

 .9/0300/.0معجـ المصطمحات البيئية، تمت زيارة المكقع/ (2)
  http://www.unccd.int/convention/text /   

منصكر حمدم أبك عمي، الجغرافية االقتصادية ك الجغرافية الزراعية، دار الكائؿ لمطباعة ك النشرة   (3)
 .98ص ،0333كالتكزيع، 

التبايف المكاني لحجـ الحيازة الزراعية كعالقتيا  ،فتالكمزيد كميؿ جكاد ال ،عايد سمـك الحربي  (4)
مػجػمػة  ،جامعة بابؿ / كمية التربية لمعمـك االنسانية ،االرض الزراعية في قضاء الحمة ماالتباستع

 .0390/ العدد الثاني حزيراف  .0العمػـك االنسانية / كمية التربية لمعمـك اإلنسانية / المجمد 

http://www.unccd.int/convention/text%20/
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 غير األرض مف مساحة الفرد يمتمؾ أف :The Disintegration التفتت -1
ككنيا  األرض قطعة مف االستفادة عمى قادر غير المزارع يجعؿ مما المتجاكرة،

 كالتباعد التشتت بحكـ اقتصادية جدكل ذات مشاريع تنفيذ يمكف كال كاحدة، قطعة
 مثؿ مادية حكاجز تككف قد الحكاجز أف كما المزارع، يممكيا التي األراضي قطع بيف

 .(1)الشركاء مثؿ معنكية حكاجز أك األسكار،
 

 :ملشابَ٘: الذساطات اعاششًا
 

 الطبيعية المشكالت أىـ فييا أكضحت كالتي( 9101) ،محمد رمضاف محمد دراسة -9
 ك المعالجة كسبؿ ميساف محافظة في النباتي الزراعي اإلنتاج تكاجو التي كالبشرية
 .(2) ،كتكزيعيا السائدة في منطقة الدراسة الزراعية األنماط تبييف

 المشاكؿ أيضا الباحث فييا اظير (.033)الدليمي خمؼ ظاىر سعدكف دراسة -0
 الرمادم قضاء ريؼ في (النباتي)الزراعي اإلنتاج جيياايك  التي كالبشرية الطبيعية
(3).ليا الحمكؿ ككضع

 

(اكضحت الدراسة اىـ المشاكؿ التي تؤثر في االنتاج 0390)مركل مؤيد حسف -0
 الزراعي في منطقة السيؿ الرسكبي في محافظة االنبار ككضع الحمكؿ ليا

 .(4)كالتكجيات المستقبمية 
(. تضمنت الدراسة اىـ معكقات التنمية 0390دراسة رباب حسف كاظـ الجياشي ) -3

كاستراتيجيات التنمية الزراعية  ،ة المثنى الطبيعية منيا كالبشريةفي محافظالزراعية 
 .(5)التي تحتكم عمى حمكؿ لتمؾ المشاكؿ

                                                           
  ،تفتت الممكية الزراعية كاثرىا في المساحات الزراعية في ريؼ قضاء الرمادم ،الدليميعمر طالب فريح  (1)

 .1ص ،0309 ،جامعة االنبار ،رسالة ماجستير)غير منشكرة( كمية التربية لمعمـك االنسانية

رسالة ماجستير)غير  ،تحميؿ جغرافي لمشاكؿ االنتاج الزراعي في محافظة ميساف ،محمد رمضاف محمد (2)
 . 9101 ،جامعة البصرة ،كمية اآلداب ،منشكرة(

رسالة ماجستير)غير ،مشاكؿ االنتاج الزراعي في ريؼ قضاء الرمادم ،سعدكف ظاىر خمؼ الدليمي (3)
 .  .033،جامعة االنبار ،كمية التربية ،منشكرة(

 ،مجمة اآلداب ،المشكالت الزراعية في منطقة السيؿ الرسكبي لمحافظة االنبار ،مركل مؤيد حسف (4)
 . 0390 ،908العدد ،9ممحؽ

رسالة  ،تحميؿ جغرافي لمقكمات التنمية الزراعية في محافظة المثنى ،رباب حسف كاظـ الجياشي (5)
 .0390 ،جامعة المثنى ،كمية التربية  لمعمـك االنسانية (،ماجستير )غير منشكرة
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( كتضمنت الدراسة تحميؿ لكاقع االنتاج 0391دراسة محمد حبيب كاظـ العكيمي ) -.
االنتاج  كؿاشكالتعرؼ عمى م ،في قضاء الزبير 0393-0398الزراعي لممدة 

  .(1)الطبيعية كالبشرية المشكالتالطبيعية كالبشرية كسبؿ معالجة النباتي 
( تضمنت الدراسة اىـ المعكقات لمتنمية 0303)دراسة سارة خماس جبر الساعدم -6

كما تضمنت االستثمار الزراعي  ،منيا معكقات طبيعية كاخرل بشرية الزراعية
 . (2)مف محافظة ميسافكاالفاؽ المستقبمية لمتنمية الزراعية في منطقة الشرقية 

 المشكالت( ضمنت الدراسة اىـ 0309دراسة انتصار طارؽ مكسى الشيخمي) -8
ت االنتاج شكالالطبيعية كالبشرية في قضاء عمي الغربي ككسائؿ الحد مف م

 .(3)الزراعي
قضائي  اىـ اآلفات كاالدغاؿ في الدراسة( تضمنت 0309دراسة سناء رشيد عكاد) -0

 )4)افحتياكاالتجاىات الحديثة في مكىيت كالقائـ 
  

  

                                                           
 -0393المشكالت  الزراعية في قضاء الزبير كسبؿ معالجتيا لممدة ) ،محمد حبيب كاظـ العكيمي (1)

 .0391 ،كمية اآلداب ،جامعة البصرة ،( رسالة ماجستير)غير منشكرة(0398

 
 امكانات كمعكقات التنمية الزراعية كافاقيا المستقبمية في المنطقة الشرقية ،سارة خماس جبر الساعدم (2)

 . 0303،كمية التربية ،جامعة ميساف ،رسالة ماجستير )غير منشكرة( ،مف محافظة ميساف

 رسالة ماجستير)غير ،مشكالت االنتاج الزراعي في قضاء عمي الغربي ،انتصار طارؽ مكسى الشيخمي (3)
 .  0309،كمية التربية ،جامعة ميساف ،منشكرة(

 ،اآلفات كاالدغاؿ الزراعية كاثرىا عمى االنتاج الزراعي في قضائي ىيت كالقائـ ،سناء رشيد عكاد (4)
 . 0309 ،كمية اآلداب ،اطركحة دكتكراه)غير منشكرة(.جامعة االنبار



 

 كالمراجع............................................................المصادر 

 

 

 الفصل األّل
العْامل اجلػشافٔ٘ املؤثشٗ يف 

االىتاج الضساعٕ يف سٓف قضاء 
 احلباىٔ٘.

 

 املبخح االّل
 :العْامل الطبٔعٔ٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ 

 
 املبخح الجاىٕ

 :العْامل البششٓ٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ 
  



  .الزراعي االنتاج في المؤثرة الجغرافية العكامؿ الفصؿ االكؿ....................

[24] 
 

 الفصل األّل 
العْامل اجلػشافٔ٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ يف سٓف 

 قضاء احلباىٔ٘.
 االرض ككجكد كالبشرية، الطبيعية  العكامؿ مف بجممو  ةكجكدت كميتة الزراعي االنتاج يتأثر

 االنتاج كتحدد تؤثر التي الزراعة قياـ عكامؿ تتكفر لـ ما الزراعة قياـ يعني ال الصالحة
 .كالنكع الكـ حيث مف الزراعي

 األّلاملبخح 
 الضساعٕ: االىتاج يف املؤثشٗ الطبٔعٔ٘ العْامل

 

 Surface2 الظطح: اّال 

البيئية كظركؼ المناخ الفصمي كالحياة النباتية تؤثر أشكاؿ سطح األرض في النظـ 
كالحيكانية معا كأبرز العكامؿ المؤثرة في ىذا المجاؿ ىي التضاريس كما يترتب عمييا مف 
كجكد أراضي مستكية كسفكح مائمة إذ تتغير ىذه األنكاع النباتية كالحيكانية كمما زاد االرتفاع 

 آذ( 01-91)بيف ما انحداره درجة تككف عندما مثاليا السطح يككف (1)عف مستكل سطح البحر.
العمميات الزراعية مثؿ الحراثة  كمناسبا لزرعة جميع انكاع المحاصيؿ  يعد ىذا االنحدار

 المياه لتصريؼ ك التربة تككيف لمحاصيؿ كيعد مناسبا مف ناحيةا كطرائؽ الرم كالبزؿ كنكعية

.9(عف ميالف االرض زاداذا  اما الزائدة،
قدرتيا  كعدـ مف امكانية انجراؼ التربة فسيزيد( °

عاـ يمكف تقسيـ سطح منطقة الدراسة الى قسميف  شكؿكب (2).عمى المحافظة عمى المياه
 :رئيسيف ىما

  ميطك٘ الظَل الشطْبٕ: .9

 أك منبسطة تككف قد اليابسة فكؽ كاطئة مناطؽ عف عبارة يمكف تعريؼ السيكؿ
 تتككف ،اشكاؿ السطح مالئمة لالنتاج الزراعيمنخفضة في االرتفاع كتعتبر مف افضؿ 

                                                           
 .11ص ،0309،االردف ،عماف ،دار الكضاح لمنشر ،9ط ،جغرافية الزراعية ،محمد  حبيب العكيمي (1)

، 0393، الدار العربية المشتركة لمطباعة كالنشر، القاىرة، 9حسف عبد القادر، الجغرافية االقتصادية، ط (2)
 .3ص
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 (1)كالترسيب. لمنحت الخارجية العمميات ألثر نتيجة ككذلؾ األرضية الباطنية القكل بكاسطة
 (.0خريطة)مف مساحة منطقة الدراسة  %(.315( كبنسبة )0كـ063يشغؿ السيؿ الرسكبي )

 
 (0)الخريطة

 اقساـ السطح في منطقة لدراسة.

 
كمعالجتيا باستخداـ  .039)نمكذج التضرس الرقمي( لسنة  DEMيؿ المرئية الرادارية نكع المصدر: تحم

 .Arc Map 10.4.1برنامج 
 
 
 

                                                           
 . 330، ص9106، جامعة البصرة، (االلو رزكقي كربؿ، عمـ األشكاؿ األرضية)الجيكمكرفكلكجية عبد (1)
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 التككيف حيث مف العراؽ اقساـ احػدث الرسكبي السيؿ يعد ،(9)شكؿكال (0)الجدكؿك 
 منطقة في البشرم االستيطاف مراكز اىـ مف الرسكبي السيؿ منطقة كتعد (1)،الجيكلكجي

 (2)النير. ضفتي عمى ممتد شريط شكؿ عمى مستكطنات عدة ىناؾ قامت إذا الدراسة

 (0الجدكؿ )
 اقساـ السطح كالمساحة كالنسبة المئكية.

 النسبة% 2المساحة كـ قساـ السطح
 %49.50 264 السيؿ الرسكبي
 %50.50 269 الكدياف السفمى
 %100 533 المجمكع

 .Arc Map10.4.1( كمخرجات برنامج 0المصدر: باالعتماد عمى خريطة رقـ ) 
  
 ( 9الشكؿ )

 اقساـ السطح في منطقة الدراسة.

 
 (.0المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ)       

 

 :الظفلٙ الْدٓاٌ ميطك٘ .0
 

 مناطؽ الكدياف منطقة ضمف %( كتنتشر.35.)كبنسبة( 0كـ061تشغؿ مساحة )
 الكدياف ىذه مياه مف مستفيدة زراعية مناطؽ جعميا الذم األمر متباينة بمسافات تمتد سيمية

                                                           
 .00ص ،9186 ،بغداد ،مطبعة لعاني،جغرافية العراؽ الزراعية ،خطاب صكار العاني (1)

إبراىيـ شريؼ، السيؿ الفيضي في العراؽ كقكؿ آخر في تككينو، المجمة العممية لجامعة تكريت، العمـك  (2)
 .906، ص 9113(، مطبعة مركز الحاسبة بجامعة تكريت، 9االنسانية، المجمد األكؿ، العدد)

260

262

264

266

268

270

 اٌغًٙ اٌشعٛثٟ

 اٌٛد٠بْ اٌغفٍٝ
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 ابك: الكدياف ىذه أشير مف غزيرة، األمطار كانت إذا سيما األمطار تساقط حاؿ تتككف التي
 تعد حيث مميزة جيكمكرفكلكجية ظكاىر السفمى الكدياف منطقة في كتظير كاالجير زركر،
 في الرئيس السبب كيعكد( 0كـ 061) عف مساحتيا تزيد حيث أىميا مف الحبانية بحيرة
 بالمياه كتجيزىا مباشرة البحيرة تحت تنتشر كشقكؽ كتصدعات فكاصؿ كجكد الى نشأتيا

 )1(الجكفية.

ف منطقة الدارسة تقع عمى أ  ( يتبيف 0)شكؿكال (0)الجدكؿ( ك 3كمف تحميؿ الخريطة )
في الجزء الجنكبي  (38اعمى ارتفاع ليا في مقاطعة )حصكة الشامية ،ارتفاعات متباينة 

، كما الشماؿ الشرقي مف بحيرة الحبانيةـ( كيتدرج باالنخفاض الى 11الغربي عمى ارتفاع)
 ينحدر نحك بحيرة الحبانية يكجد ىذا االرتفاع في الجزء الشمالي الشرقي مف

لمالحمة، غزكاف، الحماميات، كرطاف، مقاطعات)النمالة، سف الذباف، زكية الذباف، اال
 ـ(. 30حتى يصؿ ارتفاع )حصيبة الشرقية(  ماحكز، البكبالي، اـ الركس،

%( التي 3353( كبنسبة )0كـ008الذم يشغؿ مساحة قدرىا ) (053._30االرتفاع )
الكاقعة ضمف  تشمؿ جميع المقاطعات مف قضاء الحبانية  الشرقي في الجزء الشمالي تقع

  .جزاء قميمة مف حصكة الشاميةكا سكبيالسيؿ الر 

%( 0050كبنسبة ) (0كـ903الذم يشغؿ مساحة ) ـ( 6350_.05.رتفاع )اما اال
كاالجزاء الجنكبية الغربية الشمالية الشرقية مف مف مقاطعة حصكة الشامية يتمثؿ باألجزاء 

 .مقاطعة حصكة الشامية مف 

( مساحة القضاء كبنسبة 0كـ00)ـ( الذم يشغؿ مساحة 8650_6351اما االرتفاع )
 .كيكجد في مقاطعة حصكة الشامية %(9.53)

في %( يكجد 9053( كبنسبة )0كـ63ـ( بمساحة ) 0856_8650اما االرتفاع ) 
 .كالجنكبية الغربية مف حصكة الشامية مقاطعة حصكة الشامية االجزاء الشرقية مف

%( كىي اعمى ارتفاع 3.1( كبنسبة )0كـ06ـ( بمساحة )11_0858) اما االرتفاع 
  .مقاطعة حصكة الشامية االجزاء الجنربية الغربية مف  مكجكدة ضمف في القضاء

 
  

                                                           
في محافظة المثنى كأثرىا في  المعطيات البيئية الطبيعية لميضبة الغربية ،رعد عبد الحسيف محمد (1)

 .010ص ،0330 ،(0-9العدد) ،(99المجمد) ،جامعة القادسية ،ممارسة نشاطي الزراعة كالرعي
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 (3خريطة )ال
 االرتفاعات في منطقة الدراسة. 

 
 كمخرجات برنامج ،(03×03( بدقة تميزية )DEMالمصدر: باالعتماد عمى نمكذج االرتفاع الرقمي )

935359Arc Map. 
 (0)الجدكؿ

 مساحة االرتفاعات في منطقة الدراسة. 
 إٌغجخ% 0اٌّغبزخ وُ 0اٌفئبد االسرفبع وُ

30 - .053 008 3353% 

.05. - 6350 903 0050% 

6351 - 8650 00 9.53% 

8650 - 0856 63 9053% 

0858 - 11 06 351% 

 %933 00. اٌّدّٛع

 .Arc Map 10.4.1تـ استخراج القياسات باالعتماد عمى برنامج  :المصدر 
 



  .الزراعي االنتاج في المؤثرة الجغرافية العكامؿ الفصؿ االكؿ....................

[29] 
 

 ( 0)الشكؿ
 مساحة االرتفاعات في منطقة الدراسة.

 
 .(0)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر:  
 

ٔا  :climate املياخ -ثاى

 غير أثران  لو أف كما مباشرة اإلنتاج في تؤثر التي اليامة العكامؿ أحد المناخ عد  ي
 التي التربة عمى المناخ كيؤثر اإلنتاج، في بدكرىا تؤثر التي العكامؿ في يؤثر ألنو مباشر
 (1).الزراعة في بدكرىا تؤثر

 : Solar radiation الشنظٕ االشعاع -9
 بأكثر يسيـ اذ الذم يمد الغطاء الجكم بالطاقة ، لمطاقة مف المصادر االساسية يعد

 كما انيا المسؤكؿ ،االرض سطح كعمى الجكم بالغالؼ المستغمة الطاقةمف  11518 مف
 كاالمطار كالسحب الجكية كاالضطرابات الجكم الغالؼ في تحدث التي العمميات جميع عف

 االنتاج في المؤثرة المناخية الظكاىر مف الشمس ضكء (2)كغيرىا. كالرعد كالبرؽ كالرياح
 إلى العامؿ ىذا أىمية كترجع الزراعية، النبتة لو تتعرض الذم الشمس ضكء مقدارك  الزراعي

 يتـ الكمكرفيمي التمثيؿ عممية ففي .لمنبات الغذاء عمؿ في كارتباطو النبات حياة في أثره
 التمييز ينبغي .(3) األكراؽ كمنيا النبتة أجزاء إلى كالكاصمة الذائبة كاألمػالح المعادف تحكيؿ
 عدد ىك الفعمي النيار بطكؿ النظػرم. فالمقصػكد النيػار كطػكؿ الفعمي، النيار طكؿ بيف ىنا

                                                           
 .36ص ،0303 ،9ط ،دار امجد لمنشر كالتكزيع ،جغرافية الزراعة ،صبحي احمد الدليمي (1)

 ،العراؽ ،الحكمة لمطباعة كالنشردار  ،أسس عمـ المناخ ،عدناف ىزاع البياتي ،صباح محمكد الراكم (2)
 39ص،9113

 ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،الجغرافية الزراعية ،ابراىيـ عبد الجبار المشيداني ،نكرم خميؿ البرازم (3)
 .3.ص ،9،9109ط ،جامعة المكصؿ

45% 

23% 

15% 

12% 

5% 

42 - 53.4

53.5 - 64.8

64.9 - 76.2

76.3 - 87.6

87.7 - 99
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 الغالؼ في يػكجػد مػا بمقػدار تتأثر الفعمية الساعات كىذه الشمس لسطكع الفعمية الساعات
 .الجكم الغبار يمثمػيػا جكيػة كممكثات كدخػاف كأتربػة غبػار كذرات غيكـ مف الغازم

 ( 3)الجدكؿ
-9109ادم المناخية لممدة )المعدالت الشيرية كالسنكية لمخصائص المناخية لمحطة الرم

0391 ). 

 اٌشٙش

االشؼبع 

اٌشّغٟ 

 إٌظشٞ

االشؼبع 

اٌشّغٟ 

 اٌفؼٍٟ

دسخبد 

اٌسشاسح 

 اٌصغشٜ)َ(

دسخبد 

اٌسشاسح 

 اٌؼظّٝ)َ(

ِزٛعػ 

دسخبد 

 اٌسشاسح)َ(

 االِطبس

)ٍُِ( 

اٌشغٛثخ 

 إٌغج١خ%

اٌزجخش 

)ٍُِ( 

عشػخ 

 اٌش٠بذ

 /َ(

 ثب(

 1.9 70.1 73.1 19.7 9.95 15.2 4.7 6.9 10.7 0ن

 2.4 101.4 64.9 20.2 12 18.1 5.9 7.5 11.1 شجبغ

 2.6 180.5 56.4 15.7 17.45 24.9 10 8.3 12.1 اراس

 2.4 213.6 59.6 12.4 22 29.2 14.8 8.3 13.4 ١ٔغبْ

 2.5 302.1 40.8 4.6 27.7 35.3 20.1 9.7 14.3 ا٠بس

 2.7 381.4 34.1 0 31.05 38.2 23.9 12.2 13.28 زض٠شاْ

 2.8 442.7 31.2 0 34.25 42.3 26.2 12 14.12 رّٛص

 2.3 411.2 35 0 33.6 42 25.2 11.8 13.22 اة

 2 327.9 40 0.4 25.4 38.6 12.2 11.7 12.2 ا٠ٍٛي

 1.7 206.8 51.2 9 24.4 32.4 16.4 8.7 11.19 9د

 1.7 123.1 63.8 16.5 17.85 25.2 10.5 7.4 10.25 0د

 1.7 80.7 65 17.7 12.4 18.7 6.1 6.3 9.53 9ن 

 26.7 2841.5 615.1 116.2 268.05 360.1 176 110.8 145.39 دّٛعاٌّ

 ،منشكرة غير بيانات المناخ، قسـ الزلزالي، كالرصد الجكية لألنكاء العامة الييئة النقؿ، كزارة: المصدر
0309.  

 كقت إلى الشمس شػركؽ مػف تبػدأ التي الساعات عدد فيك النظرم النيار طكؿ أما
 حكؿ األرض دكراف عمى كتعتمػد المػداريف بػيف الظاىريػة الشمس بحركة تتأثر كىي غركبيا،
 درجات عمى نظريان  الشمس سطكع ساعات عدد تباينت لذا الشمس، حكؿ كدكرانيا نفسيا

 المختمفػة.  العرض

 النيار طكؿ تناقص تحميمػو مػف يظيػر الػذم. (0)الشكؿك  (3)الجدكؿ في ككمػا 
 كشباط، الثاني، كانكف شيكر في الشػمالي القطػب نحك االستكاء دائرة مف باالتجاه النظرم
 النظػرم النيار ساعات عدد تػزداد بينمػا أكؿ، ككانكف ثاني، كتشريف أكؿ، كتشريف كآذار،
حيث سجمت  .(1)كأيمكؿ كآب، كتمكز، كحزيػراف، كأيػار، نيسػاف، شيكر في االتجػاه ذلػؾ بمثػؿ

                                                           
 ،عماف .039 ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،اسيات في عمـ المناخ الزراعيسا ،سالـ ىاتؼ الجبكرم (1)

 .  08ص،9ط ،االردف



  .الزراعي االنتاج في المؤثرة الجغرافية العكامؿ الفصؿ االكؿ....................

[02] 
 

، كما سجمت اقؿ كمية لو 0سعرة/سـ (14.12)ى كمية لو في شير تمكز التي بمغتاعم /يـك
ىذا يشير الى تبايف كمية االشعاع  ،يكـ /0( سعرة /سـ15.0بكاقع ) االكؿفي كانكف 

 . كالذم يكثر بدكرة عمى النبات الشمسي بيف الصيؼ كالشتاء

 ( 3)الشكؿ
 في محطة الرمادم كالفعمي لعدد ساعات السطكع النظرم معدالت الشيرية كالسنكيةال

 . (0391ػػػػػػػ 9109لممدة ) اخيةالمن

 
 (.3)الجدكؿلمصدر: باالعتماد عمى ا 
 

 (12.2) حزيراف فيمسطكع الفعمي ل قيمة أعمى ،(0)شكؿكال( 3)الجدكؿيتبيف لنا مف 
،/  ساعة ،/ ساعة (90) بمغ تمكز شير اما يـك اذ  االكؿ كانكف في ليا معدؿ ادنى اما يـك
،/  ساعة( 650) بمغ  .ساعة/ يكـ (150)حكالي السنكم المعدؿ كبمغ يـك

٘ احلشاسٗ -0  :Temperature دسج
 معظـ في بفاعمية تؤثر التي الميمة المناخية العناصر مف الحرارة درجة ُتعد 
 الذم الجكم الضغط تكزيع يتكقؼ فعمييا ،مباشر كغير مباشر الشكؿب الجكية التغيرات
 المنخفضات كجكد في تؤثر كما كاالتجاه، السرعة حيث مف الرياح في بدكره يتحكـ

 ظاىرة كحدكث كاتجاىاتيا اليكائية الكتؿ حركة عف فضال كحركتيا، الجكية كالمرتفعات
 درجة .تؤثر(1)كالجفاؼ كالتبخر التساقط عمميات في تؤثر فيي كبالتالي كالغيكـ التكاثؼ
 حرارية درجات الى تحتاج الخضراكات انكاع فبعض الخضراكات بذكر انبات في الحرارة
 في كالباذنجاف كالفمفؿ كالبطيخ كالباميا الرقي مثؿ مثاليان  االنبات يككف حتى ـْ  03الى تصؿ

                                                           
الخصائص الحرارية لمنطقة اليضبة الغربية ،أحمد جساـ مخمؼ الدليمي ،قصي عبد المجيد السامرائي (1)

 ...3ص ،ـ0390آب  ،3.العدد  ،93المجمد  ،جامعة سامراء ،مجمة سر مف رأل في العراؽ، 
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 الميانة مثؿ المثالي لإلنبات ـْ  03 الى تصؿ اقؿ حرارة الى اخرل خضراكات تحتاج حيف
 البيكت داخؿ زراعتيا طريؽ عف المناسبة الحرارية الظركؼ تكفير كيمكف كالخس بيطاكالقرن

 تحمؿ في النباتات كتتبايف Hotbed.(1) المدفأة االحكاض اك Green house الزجاجية
 الحرارة درجات دكف ما لدرجة تعرضت اذا تمكت النباتات فبعض المنخفضة الحرارة درجات
كؿ كل المنخفضة، الحرارة تمؾ تقاكـ كمنيا بطيئة النمك عممية تككف منيا كبعض الدنيا

(الذم يعكس تمؾ العالقة المباشرة لدرجة .)الجدكؿكمثمى.  ،كدنيا ،حرارة عميا محصكؿ درجة
 (2)الحرارة بإنتاج المحاصيؿ الزراعية المتنكعة.

 (.الجدكؿ)
 المتطمبات الحرارية لبعض المحاصيؿ الزراعية. 

 اٌّسصٛي
دسخبد اٌسشاسح 

) 1َ  اٌذ١ٔب)

دسخبد اٌسشاسح 

) 1َ  اٌؼ١ٍب)

دسخبد اٌسشاسح 

) 1َ  اٌّثٍٝ )

 25 35_30 3 -. اٌمّر

 20 30_28 4_5 اٌشؼ١ش

 35_32 44_40 10_8 اٌزسح اٌصفشاء

 18_15 24_21 4_7 اٌخعشاٚاد اٌشز٠ٛخ

 29_21 35_29 10_28 اٌخعشاٚاد اٌص١ف١خ

 15_25 35 0 اٌجطبغب اٌشث١ؼ١خ ٚاٌخش٠ف١خ

 30 37 1 اٌدذ

 32_30 35 0 اٌجشع١ُ

 باالعتماد عمى:المصدر: 
_حيدر عبكد كزاز الشمرم، تحميؿ جغرافي إلمكانات التنمية الزراعية كاىميتيا في تحقيؽ التنمية االقميمية 9

 .039المستدامة في محافظة القادسية، اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية لتربية لمبنات جامعة الككفة ،
 . 3.ص
 .53ص ،2015_كاضـ عبادم الجاسـ، الجغرافية الزراعية، دار صفاء، عماف، 2

 

 فػي كبيػر تبايف كجػكد يتضػح( 3)شكؿكال( 4)الجدكؿ بيانات كتحميؿ دراسة كمف 
 بمغ إذشير كانكف الثاني  فيادنى قيمة لو  الحرارم المتكسط سجؿ اذ ،الحػرارة درجات

                                                           
زراعة محاصيؿ الخضراكات )دراسة تطبيقية أثر الخصائص المناخية في  ،نظير صبار حمد المحمدمّ  (1)

 ،098العدد  ،9المجمد  ،جامعة بغداد ،مجمة األستاذ ،محافظة األنبار( ،عمى ريؼ قضاء الرمادم
 ..91ص ،ـ0396

بعض المحاصيؿ الزراعية في محافظة  المناخي كاثرىا في انتاجية  مؤشرات التغير ،محمد رحيـ عبد (2)
    .903ص،0303،جامعة االنبار،كمية اآلداب (ر منشكرةرسالة ماجستير )غي ،االنبار
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(151. )  بمغ حيف في ،(ـْ  34.25)بمغت  حيث تمكز شير في لو قيمة اعمىبينما سجؿ  ،ـْ
  .(ـ 00500)الحرارة لدرجات السنكم المعدؿ

 الثاني كانكف شيرفي  قيمة ليا ادنى سجمت فقد ىالعظم الحرارة درجات أما 
في  ،(°ـ 30.0)بحكالي  تمكز شيرفي  ليافي حيف سجمت اعمى قيمة  (ـْ  15.2)بحكالي 

  .°(ـ03) حيف بمغ المعدؿ السنكم

 

 (3)الشكؿ
( ـْ ) الحرارة درجات كمتكسط كالعظمى الصغرل الحرارة لمدرجات كالسنكية الشيرية المعدالت 

 . (0391_9109)لممدة المناخية الرمادم محطة في

 
 (. 3)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى     
 
ٓاح -0   :Wind الش

 يفتمنطق بيف الضغط اختالؼ عف ناتجة االفقية اليكاء حركة بأنيا الرياح تعرؼ
خصائص  معو حامالن  الكاطئ الضغط مناطؽ الى العالي الضغط مناطؽ مف اليكاء فيتحرؾ
 الطقس مظاىر مف الكثير بحدكث عالقة لمرياح كرطكبة حرارة مف تميزه التي فيزيائية
 .المتصاعد كالغبار الغبارية كالعكاصؼ كالرعد البرؽ كحدكث
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 ( 5) الشكؿ
 المناخية الرمادم محطة في (ثا/ ـ)الرياح لسرعة كالسنكية الشيرية المعدالت

  . (0391_9109)لممدة

 
 (.4)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى  
 

 ( 6)الجدكؿ
 . (9109-0391) لممدة المناخية الرمادم لمحطة الرياح اتجاه لتكرار المئكية النسبة

 نسبة التكرار% اتجاه الرياح
 18.74 شماؿ

 4.3 شماؿ شرقي
 4.5 شرؽ

 3.8 جنكب شرقي
 8.35 جنكب

 5.3 جنكب غربي
 6.81 غرب

 21.7 شماؿ غربي
 26.5 السككف
 100 المجمكع

 ،منشكرة غير بيانات المناخ، قسـ ،لألنكاء الجكية كالرصد الزلزالي العامة الييئة النقؿ، المصدر: كزارة
0309. 
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 الشيرية الرياح سرعة كجكد اختالؼ فييتبيف  (.)شكؿكال( 3)الجدكؿ تحميؿ كمف
 الرياح يتبايف بسبب االختالؼ في درجات الحرارةىذا االختالؼ في سرع  ،كالسنكية
 حزيراف كشير ،(ثا/  ـ 050)بحكالي  تمكز شير حيث سجمت اعمى قيمة ليا في ،المسجمة
ككانكف  الثاني كتشريف االكؿ تشريفأقؿ قيمة ليا في  كما انيا سجمت ،(ثا/  ـ 058)بمعدؿ

 خالؿ كمف .(ثا/ ـ 0.0)كبمغ المعدؿ العاـ حكالي  منيـ، لكؿ ثا/  ـ (958)االكؿ بحكالي
 ىيمنطقة الدراسة في  السائدة الرياح لنا يتبيف( 6) الشكؿك ( 6) الجدكؿ مالحظة معطيات

 نسبة بمغت اذ الشمالية الرياح تمييا (%21.7)التي نسبة تكرارىا الغربية الشمالية الرياح
 سنكيان.% (..06)تكرارىا نسبة بمغت فقد السككف حالة اما ،(18.74) سنكيان  تكرارىا

 (6الشكؿ)

 (ـ.0391-9109النسبة المئكية لتكرار اتجاه الرياح لمحطة الرمادم المناخية لممدة ) 

 
 (.6المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ )    
 
  :The rains  األمطاس -3

تكاثؼ كىك عبارة عف قطرات مائية ناتجة عف  ،المطر مف أىـ أشكاؿ التساقطيعد 
ِإذ تمثؿ المصدر الرئيسي لممياه السطحية كالجكفية خاصة  ،(1)في اليكاء الجكم بخار الماء

 كأ فَّ زيادة كمية األ مطار ليا أ ثرىا اإِليجابي في زيادة مدل ،المناطؽ الجافة كشبو الجافة
ة سقكط األمطار في منطق يتكافؽ .ربةلمت طكبيالر زيادة المحتكل طحي ككذلؾ التدفؽ الس

في بعدد قميؿ راسة مع كصكؿ المنخفضات الجكية الجبيكية في شير تشريف األ كؿ لدا
ثـ تتناقص في فصؿ  ،كشباط تزداد في أ شير الشتاء كانكف األ كؿ ككانكف الثانيك  ،البداية

                                                           
  ..99ص ،مصدر سابؽ ،سالـ ىاتؼ احمد الجبكرم (1)
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كقمَّة األ مطار ىي صفة مميزة  ،(1)الربيع في أشير آذار كنيساف لتنقطع في أ شير الصيؼ
كمنطقة الدَّراسة تمتاز بتذبذب كمية األ مطار بصكرة خاصة  ،بصكرة عامة لممناطؽ الجافة

مف سنة ألخرل عف معدليا  كالنقصافكمية األ مطار بالزيادة  اختالؼكالمقصكد بالتذبذب 
 كيتكقؼ .(2)مكسـ معيف تفكؽ ما يسقط خالؿ عدَّة أشير فيِإذ تسقط كمية مف المطر  ،العاـ
 فصمية كعمى المختمفة الغالت الحتياجات المالئمة األمطار كميات عمى الزراعة نجاح
 مثالن  فالقمح المختمفة، كالمحاصيؿ لمنباتات المائية االحتياجات تختمؼ إذ األمطار، سقكط
 األقاليـ في الرم مياه مف يعادليا ما أك بكصات 93 عف تقؿ ال أمطار كمية إلى يحتاج

 كمية تذبذب يؤثر كما ، الدفيئة المعتدلة األقاليـ في بكصة 03 عف تقؿ كال الباردة المعتدلة
 .(3)كجكدتو الزراعي اإلنتاج عمى المطر

أمطار  ىيأمطار منطقة الدراسة لنا اف يظير  (8)شكؿكال( 4)الجدكؿ مالحظة فم
 شباطفي شيرم لسقكط االمطار أعمى معدؿ  ؿ، حيث سجصيفا سقكطياية اذ ينعدـ شتك 

ؿ لمسقكط ، كسجمت أدنى معدتباعا( ممـ لكؿ منيما 91.7،0350)بحكالي الثانيككانكف 
، بسبب تمكز، آب(، حزيراف) في كعدـ سقكطيا، (ممـ353)بحكالي ايمكؿفي شير المطار ا

 .منطقةالالمنخفضات الجبيكية الى  قدكـمنع ي الذمالضغط الجكم المرتفع  كجكد

 

  Relative Humidity :الشطْب٘ -.
ما  عمىأكبيف  محددةحرارة  درجة في الجكم اليكاء فيالمكجكد مقدار بخار الماء 

 الماء بخار عمى تؤثرك . (4)اعند درجة الحرارة نفسيمف بخار الماء  حمموي اف يكاءلم يمكف
 كالمستنقعات كاالنيار كالتربة كالغابات كالمحيطات البحار مف الرطكبة مصدر يعد الذم

                                                           
مجمة  ،العراؽ ،حساب المكازنة المائية في الصحراء الغربية ،حسيف جكاد احمد ،حسيف مكسى حسيف (1)

 . 031ص ،0330 ،العدد العاشر ،جامعة الككفة ،كّمية التربية لمبنات ،البحكث الجغرافية

دراسة كتحميؿ الجفاؼ في المنطقتيف الكسطى كالجنكبية مف العراؽ  ،نادية  رحمف محمد الخاقاني (2)
كمية التربية لمبنات/ جامعة  (،رسالة ماجستير)غير منشكرة ،باستخداـ مؤشر األمطار القياسي

 .60ص،0396،الككفة
 مقاؿ عف تاثير المناخ عمى الزراعة/   (3)

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2018_12_19!02_52_50_PM  
جامعة االماـ محمد بف  ،المدخؿ الى الطقس كالمناخ كالجغرافية المناخية ،ابراىيـ بف سميماف االحيدب (4)

 .010ص  ،ـ 0333 ،الرياض ،سعكد االسالمية

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2018_12_19!02_52_50_PM
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 كتعد .(1)كزمانا مكانا الجك في الماء بخار كمية كتتفاكت كغيرىا، الحية كالكائنات كالبحيرات
 مباشر بطريؽ تؤثر التي الرئيسة األسس أحد باعتبارىا الميمة العناصر مف الجكية الرطكبة

 رطكبة مف بو ما عمى تتكقؼ التبخر عمى اليكاء فمقدرة كالنتح، التبخر مقدار في

 (8)الشكؿ
 المناخية الرمادم لمحطة( ممـ)األمطار لكمية السنكم كالمجمكع الشيرية المعدالت 

.(0391-9109لممدة)

 
 (.3)الجدكؿ عمى باالعتماد: المصدر

 
 مع عكسيا تتناسب النسبية الرطكبة ف  أ .أم(2)اليكاء كحركة الحرارة درجة جانب إلى

 تالريا عدد مف يقمؿ الشتاء فصؿ في معدالتيا ارتفاع مع لإلركاء المخصصة المياه كمية
 المحاصيؿ بزراعة التكسيع في استغالليا يمكف المياه مف كمية يكفر ما النبات يحتاجيا التي
 معدالتيا انخفاضاذ اف  العكس يحدث الصيؼ فصؿ كفي الزراعي اإلنتاج كمية مف يزيد ما

 استغالليا مف كيقمؿ الزراعية المساحات عمى سمبا ينعكس ما تالريا عدد زيادة الى تكدم
 النتشار المالئمة البيئة تكفر ألنيا الزراعية المحاصيؿ عمى سمبا كتكثر. كاسع الشكؿب

فضال عف تممح التربة بسبب شدة التبخر  انتاجيا كميات مف كتقمؿ تصيب التي األمراض
( 8)الشكؿ( ك 3)الجدكؿكمف تحميؿ  .كاعطاء المياه اكثر مف حاجة المحصكؿ الزراعي

 ،0359كآب) حزيراف كتمكز ر فصؿ الصيؼتيا خالؿ أشياقؿ معدال انيا سجمتالحظ ن
                                                           

تأثير تغير درجات الحرارة في الرطكبة النسبية لممنطقة  ،شيماء كريـ ىادم ،سالـ ىاتؼ أحمد الجبكرم (1)
 ،ـ0391لمعمـك االنسانية / قسـ الجغرافية  (ابف رشد)الكسطى مف العراؽ. جامعة بغداد / كمية التربية 

 .عممي مقدـ الى المؤتمر العممي األكؿ لطمبة الدراسات العميا بحث

نتاج التيف في محافظة بابؿ ،زينب عمي عبد الحسيف (2) رسالة ماجستير )غير  ،تأثير المناخ في زراعة كا 
 .81ص ،ـ0309 ،أبف رشد لمعمـك اإلنسانية جامعة بغداد -كمية التربية  (منشكرة
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%( لكؿ منيا تباعا، في حيف سجمت أعمى معدالتيا في شير كانكف الثاني 35 ،0950
 %(. 69.59سنكم) جمكع %(، بم 8059بكاقع)

 (0) الشكؿ
-9109) المعدالت الشيرية كالسنكية لمرطكبة النسبية)%( لمحطة الرمادم المناخية مف 

0391) . 

 
 .(4)الجدكؿ عمى باالعتماد: المصدر   
 
  :Evaporation التبدش -6
 

 عندما كذلؾ الغازية، الى السائمة الحالة مف الماء تحكؿ عممية بأنو التبخر يعرؼ
 في ككذلؾ المائية المسطحات في العممية ىذه كتحدث الماء ببخار مشبع غير اليكاء يككف
 يعمؿ إذ عاـ شكؿب النبات حياة في كبيرة أىمية ذات التبخر عممية كتعد .(1) الرطبة الترب
 تسرب مف التقميؿ ككذلؾ العالية، الشمسية االشعاعات مف النبات حماية عمى التبخر

 ،الصيؼ فصؿ أثناء النبات حرارة درجة تقميؿ الى تؤدم ذلؾ عف فضالن  األرضي، اإلشعاع
 تمطيؼ عمى تعمؿ أنيا عف فضالن  النبات، عمى العالية الحرارة ضرر درجة مف تقمؿ كبالتالي
قد  قيمة ليا أعمىاف  يتبيف( 1)شكؿكال( 3)الجدكؿ معطيات خالؿ تحميؿ فمف .(2)الجك

 سجمت بينما تباعان، منيما لكؿ (ممـ411.2 ،442.7) بحكالي كآب تمكز شيرم فيسجمت 
                                                           

 .11ص  ،مصدر سابؽ ،افية الزراعيةمنصكر حمدم أبك عمي، الجغر  (1)

نتاج التمكر في  ،صفاء إبراىيـ حميد عبدالغفكر (2) دكر العكامؿ الطبيعية في تبايف تكزيع أشجار النخيؿ كا 
 ،0390 ،جامعة االنبار، كمية التربية لمعمـك االنسانيةرسالة ماجستير )غير منشكره( ،محافظة األنبار
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 منيما لكؿ( ممـ 8359،80.7)بحكالي  الثاني ككانكف االكؿ كانكف شيرم في قيمة ليا اقؿ
 .(ممـ 2841.5) بمغ سنكم كبمجمكع تباعا،

 (1)الشكؿ
 لممدة الرمادم لمحطة( ممـ)التبخر لكمية السنكم كالمجمكع الشيرية المعدالت 

(0309-9191) . 

 
 (.3)الجدكؿ عمى باالعتماد :المصدر
     

 :Soil الرتب٘ -ثالجا
 ما يتراكح ارتفاع عمى األرضية القشرة صخكر تغطي التي اليشة الطبقة ىي التربة 

 كالعضكية المعدنية المكاد مف معقد خميط أك مزيج كىي أمتار، عدة إلى سنتمترات بضع بيف
 كتكاثره لبقائو الالزمة حياتو مقكمات يستمد كمنيا جذكره النبات يثبت فييا ،كالماء كاليكاء
نتاجو  ،االساس صخكر: مجتمعة التالية العكامؿ عمى التربة كنكعية تككيف يعتمد.(1)كا 
 التربة تعد .(2)كعامؿ الزمف ،االرضية التضاريس ،العضكيات اك االحياء ،المناخية الظركؼ

 كتتككف .الزراعة عمى التأثير في األىمية ناحية مف المناخ بعد الطبيعية البيئة عناصر ثاني
 ،كاليكاء كالماء، العضكية، المكاد العضكية، غير المكاد في أساسية مككنات أربعة مف التربة
 %.0ماء، %0. معدنية، مكاد حجميا مف%  .3مف تتككف النبات لنمك المثالية كالتربة
 ىي العضكية غير كالمكاد الطبيعة، في ىذا يتحقؽ ما نادرا لكف عضكية مادة %.ك ىػػكاء،

 شكؿكال الحجـ مختمفة كىي التربة،  في المكجكدة كالمعادف الصخرية الصمبة المفتتات

                                                           
(1)

 .90ص ،.910 ،0ط ،جامعة البصرة ،كمية اآلداب ،جغرافية التربة ،عمي حسيف الشمش 

 . .93ص ،مصدر سابؽ ،عبد االلو رزكقي كربؿ (2)
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(1)كالتركيب 
 تقسـ تربة منطقة الدراسة الى: .

  :الشطْبٕ الظَل تشب٘ -9
 كبذلؾ اليو، كالكدياف األنيار بيا جاءت التي النيرية االرسابات طريؽ عف بتككنو السيؿ عف معركؼ
 الشرقي، كالمناخ الجنكب نحك الغربي الشماؿ مف البسيط سطحو كانحدار طبقاتيا بانتظاـ تربتو تميزت
 لمتفتت قابمة ىشة ناعمة بمجمميا تربتو نسجة فإف تككينو كلظركؼ. األمطار قميؿ صحراكم فيو السائد
 تصؿ انيا حتى الجيرية التككينات مف عالية نسبة عمى تحتكم كالرمؿ فيما كالغريف الطيف مف كتتألؼ
لالنتاجية  التربة قابمية عمى كثيران  فأثرت ،ةتربت في االمالح نسبة ارتفعت كقد ،25% نسبتو ما الى

 ترسبات عف أتنش . كىي(2)مناطؽ مختمفة مف منقكلة الحجـ كبيرة االرسابات فييا معظـ إف. الزراعية 
خفيفة  االجزاء الصغيرة أما ليا، المياه حمؿ كقكة ثقميا يتكافؽ ال التي كالخشنة نسبيان  الكبيرة الحجـ المكاد
 .(3)بعيدمكاف  الى النير مياه فتحمميا حمالن  كاألسيؿ الكزف
 جميع تشمؿ ،(29.6)%كبنسبة 2كـ( 158) الدراسة منطقة في الرسكبي السيؿ تربة مساحة تبمغ

كىي ببذالؾ تعتبر مساحة ميمة لزيادة االنتاج ( الشامية حصكة) مقاطعة عدل الدراسة منطقة مقاطعات
الزراعي فضال عف تربة السيؿ الرسكبي مف افضؿ انكاع الترب الصالحة لالنتاج الزراعي 

 (.10)كالشكؿ( 7)كالجدكؿ ،(6)الخريطة
 

 ( 7)الجدكؿ 
 انكاع الترب في منطقة الدراسة. 

 النسبة % 0كـ المساحة نكع التربة

 %6650 0.6 تربة صحراكية جبسية مختمطة 

 %0156 9.0 تربة السيؿ الرسكبي

 %056 91 تربة صحراكية جبسية

 %933 00. المجمكع

كدقة تميزية  ـ 2021لسنة  Land Sat 8 OLIكمرئية القمر ARC Map المصدر: باالعتماد عمى برنامج
 متر. 30مكانية 

 

                                                           
 ،0ط ،مكتبة االنجمك المصرية ،جغرافية الزراعة تحميؿ في التنظيـ المكاني ،محمد محمكد الديب (1)

 .009_003ص

 ..93ص ،0303،9ط،معاصر جغرافية االقميمية بمنظكر،عبد الزىرة  عمي الجنابي (2)

ماجد السيد كلي محمد، العكامؿ الجغرافية كأثرىا في انتشار األمالح بترب سيؿ ما بيف النيريف، بحث  (3)
 .9106 ،(98منشكر، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد)
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 ( 93)الشكؿ 
 .الترب لمنطقة الدراسة النسبة المئكية لمساحة انكع

 
 (.7) الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
ُ خمتلط٘ -0  :تشب صخشآّ٘ جبظٔ

 بحجـ)الناعمة الحبيبات بنقؿ تقكـ الرياح الجافة كشبو الجافة المناطؽ في تكجد 
 بعضيا فكؽ األحماؿ ىذه تترسب حيالر  تيدا كعندما أخرل، أماكف إلى تجكيتيا بعد (الغريف
 عمكما الترب كىػذه ،(1)الفاتح األصفر المكف عمييا كيغمب بعضيا، تعمك طبقات بييئة

 خصائصيا كتدىكر الترب ىػذه تركيب يتدىكر ما سرعاف فانو لذا كالتركيب التككيف ضعيفة
بمغت مساحتيا في  .(2)العراؽ في التصحر عمميػات أىػـ مػف التػدىكر ىػذا كيعػد الثابتة، غير

( تكجد في 10)الشكؿ( ك 7)الجدكؿ( ك .)خريطةال%( 6650كبنسبة ) (0كـ0.6الدراسة)منطقة 
 تشمؿ االراضي المحيطة ببحيرة الحبانية ،ة الشرقيةحصكة الشامية كجزء قميؿ مف حصيب

 .كىي ترب غير صالحة لمزراعة مما اثر عمى تناقص المساحة الصالحة لمزراعة كالمزركعة

٘ صخشآّ٘ جبظٔ -0  : ٘تشب
غمب تككيناتيا مف حجر الكمس كحجر الصكاف أيككف لكف التربة رمادم أك بني ك 

التجكية الميكانيكية في  ثرأكحجر الدكلكمايت كالتي يككف اغمبيا ذات زكايا حادة مما يبيف 
، أما الحد األدنى لنفاذيتيا سـ في المعدؿ 93الى يصؿ سمؾ ىذه الترب الجبسة تككينيا،

                                                           
 .989ص ،مصدر سابؽ ،عبد الزىرة عمي الجنابي(1)

جغرافية العراؽ الطبيعية كالسكانية كاالقميمية ػػػػدراسة في الجغرافية  ،كاخركف ،فالح جماؿ معركؼ (2)
 . 66ص ،0396 ،9ط ،دار دجمة لمنشر ،االقميمية

67% 

30% 

3% 

 رشثخ صسشا٠ٚخ خجغ١خ ِخزٍطخ 

 رشثخ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ

 رشثخ صسشا٠ٚخ خجغ١خ
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بسيط في)مقاطعة  شكؿتكجد ب إذانكاع الترب مساحة  اقؿكىي  .(1)ممـ/ساعة(93فيصؿ الى)
(. 93)الشكؿ( ك 8)الجدكؿ( .خريطة)ال ،(كجزء قميؿ مف مقاطعة كرطاف ،ماحكز ،اـ الركس

عدـ االستقرار بسبب ب ىذه الترب مف الرماؿ كتعاني الطبقة العميا مف مككناتياتتألؼ معظـ 
الغطاء النباتي األمر الذم يجعميا قميمة الخصكبة  بقمةتتميز فيي  لذلؾ الريحيةشدة التعرية 

 .(2)المادة العضكية فييا  لقمة

 ( .خريطة)ال 
 انكاع الترب في منطقة الدراسة.

 
 ،Landsat - 0القمر الصناعي  ،متر 03دقة تمييزية  OLIتحميؿ المرئية الفضائية نكع  :المصدر

 (.ARC map)كبرنامج  (ERDAS IMAGE)باستخداـ برنامج  ،2021/3/16

                                                           
نافع ناصر القصاب، المسرح الجغرافي لمنطقة اليضبة الغربية مف العراؽ كمؤىالتو التنمكية، مجمة  (1)

 .31ص ،9106الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد الثاني عشر، مطبعة العاني، بغداد 

 ،غربي العراؽ -دراسة اشكاؿ سطح األرض في منطقة السمماف جنكبي ،حسيف عذاب خميؼ اليربكد (2)
 906ص ،0336 ،الجامعة المستنصرية ،أطركحة دكتكراه )غير منشكرة( مقدمة الى كمية التربية
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%( كجاء ذلؾ 63احتكائيا عمى نسبة عالية مف الجبس تبمغ )ب ىذه الترب تتميز
نتيجة النتشار ذرات مختمفة الحجكـ مف الصخكر الجبسية الصمبة كالحصى كالرماؿ، كما 

  .(1)سـ( .0إنيا تتميز بضحالة عمقيا الذم ال يتجاكز في اغمب االحياف)

 Water Resources :املائٔ٘ املْاسد -سابعًا 

 تحديػدان  االكثػر كالعامػؿ كالبيئة االنساف حياة في أساسيان  دكران  المائية المكارد تؤدم 
 بقػاء فػإف كبالتالي الغذائي، األمف أىداؼ لتحقيؽ الرئيسة الدعامات كأحد الزراعي، لإلنتاج
 تمػؾ تػكػكيف فػي الماء يدخؿ إذ ككفرتو، الماء كجكد عمى يعتمد كتطكرىا الحية الكائنات
 مصادر بتكافر كاستدامتيا البشرية المستكطنات كظيكر اإلنساف حياة ارتبطت كقد ،الكائنات
 دجمة مثؿ الكبرل األنيار ضفاؼ عمى البشرية المستكطنات أكلى ظيرت كما .الدائمة المياه

 ككادم النيريف بيف ما بالد حضارة مثؿ األكلى الحضارات بظيكر ممثمة النيؿ كنير كالفرات
 مف تعد التي الزراعية األنشطة في ميمان  كتأثيران  دكران  كطبيعتيا المائية المكارد تؤدم .النيؿ
 :عمىتقسـ المكارد المائية في منطقة الدراسة . )2(الدراسة منطقة في الريفية المكارد أىـ

 ىَش الفشات: -9 
ُيعد نير الفرات شرياف الحياة كالمصدر الكحيد لممياه السطحية الذم كاف سببان في  

نثر بذكر الحياة في أكقات مبكرة، كالمتمثؿ بمنطقة السيؿ الفيضي كالسيؿ الرسكبي التي 
مف دخكلو األراضي العراقية عند الحدكد السكرية كحتى الحدكد  ابتداءتحاذم مجرل النير 
 الزراعية عمميات عمى النيرية كالجزر الفيضي السيؿ اثر ك .(3)ة بابؿاإلدارية مع محافظ

 ضػفاؼ قػرب الزراعػي النشاط قيػاـ مقكمػات لتكفر نظرا الدراسة منطقة في تكزيعيا كتبايف
 منطقة حكلت التي لمزراعة الصالحة كالترب النير في المياه مصادر مف لالستفادة األنيار
 الكثيفة البساتيف مف غابات الى المجرل امتداد كعمى النير لمجرل المحاذية النير ضفاؼ

                                                           
في محافظة  التكزيع الجغرافي لخصائص التربة كالنبات الطبيعي ،ىند حسف مطشر ،عمي حمزة الجكذرم (1)

كمية التربية األساسية لمعمـك التربكية  مجمة (GISالقادسية باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية )
 00 ص ،ـ.039نيساف/ ،0العدد/ ،كاإلنسانية / جامعة بابؿ

 ،التغير الزراعي في محافظة نينكل دراسة تحميمية في الجغرافية الزراعية ،عدناف اسماعيؿ الياسيف (2) 
 ..0ص ،9100،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد

اطركحة  ،مقكمات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة األنبار  ،جبار مطر دركيش الدليميآمنة (3)
 . 63ص،0390جامعة االنبار، كمية التربية لمعمـك االنسانية،دكتكراه)غير منشكرة( 
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( الذم 99)الشكؿك  (0) الجدكؿ بيانات تحميؿ كمف .(1)الفاكية كاشجار النخيؿ اشجار مف
 (0391-0393) لممدة الفرات نير لمياه كالسنكم الشيرم المائي التصريؼ خصائص يبيف

يتبيف لنا  حيث الدراسة، منطقة في الفرات نير لمياه تصريؼ مكقع تعد سدة الرمادم اقرب
يتبيف لنا  ك ،(0391-0393) لممدة (ثا/ 0ـ 033) متصريؼ السنكم قد بمغلالمعدؿ العاـ 

مة قي اقؿ اما ،(0390)لسنة ( ثا/ 0ـ 393)قد بمغت  الرمادم لسدة عمى قيمة تصريؼأ
مف  ك الشيرم التصريؼ اما ،(0393)لسنة ( ثا/ 0ـ 090)لمتصريؼ السنكم فقد بمغت 

/ 0ـ 036)قيمة لمتصريؼ الشير حكالي  لنا أعمى ليتبيف( 90) الشكؿك ( 0) الجدكؿتحميؿ 
 (.ثا/ 0ـ 069) بحكالي نيساف شيرادنى قيمة لو خالؿ  سجمت حيف في الثاني، تشريف( ثا

 (0)الجدكؿ
/ثا(  0المعدالت الشيرية كالسنكية لتصاريؼ مياه نير الفرات عند سدة الرمادم)ـ 

 (.0391_0393لممدة)

  الشهور
ادلعدل 
 السنوات 1ت 2ت 1ك 2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران متوز اب ايلول السنوي

213 227 229 190 157 194 193 262 278 204 210 203 210 2010 
315 334 227 399 220 219 291 280 191 332 401 491 394 2011 
414 460 480 480 556 351 399 348 344 357 385 409 399 2012 
358 382 412 473 442 250 230 298 283 275 340 441 469 2013 
358 430 459 447 446 280 304 387 304 280 294 313 348 2014 
250 181 187 180 180 185 210 190 290 310 320 390 380 2015 
242 212 220 230 200 230 278 270 282 267 280 220 210 2016 
332 455 454 444 384 266 289 350 237 250 291 300 265 2017 
299 266 274 279 232 199 219 251 308 381 397 389 394 2018 
255 431 237 244 237 199 200 210 220 239 254 306 280 2019 
 ادلعدل 335 346 317 290 274 285 261 237 305 337 318 338 304

المياه كالتحميالت المصدر: كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية، قسـ السيطرة عمى 
ـ 2021الييدركلكجية، بيانات غير منشكرة، 

                                                           
االشكاؿ االرسابية لكادم نير الفرات بيف الرمادم  ،محمد مكسى حمادم ،كليد حنكش حمد (1)

 .88ص،0331 ،3العدد ،3ة جامعة االنبار لمعمـك االنسانية / المجمدمجم،كالفمكجة
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 (99)الشكؿ
/ثا( لممدة  0الرمادم)ـ المعدالت السنكية لتصاريؼ مياه نير الفرات عند سدة 

(0393_0391). 

 
 .(0)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 (90)الشكؿ

 لممدة( ثا/ 0ـ)الرمادم  عند سدة الفرات نير مياه لتصاريؼ الشيرية المعدالت 
 ـ.  (0391_0393)

 
 (.0)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 حبريٗ احلباىٔ٘: -0 

 مائي خزاف عف عباره الفرات لنير اليمنى الجية في الكاقعة الحبانية بحيرة تعد 
 كتحيط الشرقية حصيبو مقاطعة في الشرقية الجنكبية الجية مف الدراسة منطقة يحد منخفض

 التخزينية سعتيا كتبمغ ، الغربي الشمالي الجزء عدا الجيات جميع مف المرتفعة األراضي بو
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 خزف  0ـ مميار(  3568)  ك حي خزف ، 0ـ مميار(  0569)  يانكم ،  0ـ مميار(  0500) 
 البحر، سطح مستكل فكؽ ـ(  9.)  بمنسكب 0كـ(  .30)  درىاق مساحة كتغطي ، ميت
 الى المياه تسرب لمنع ترابيو بسده المائي الخزاف ىذا بإحاطة المحمية الحككمة قامت كقد

 خزف لغرض يستعمؿ الذم الرئيسي الخزاف الحبانية بحيرة تعتبر.  الرسكبي السيؿ أراضي
 في المياه ارجاع ثـ مف الكرار ناظـ طريؽ عف الفيضانات مكسـ في الزائدة الفرات نير مياه
 مياه استعماؿ يمكف كال الذباف ناظـ طريؽ عف الفرات نير الى ثانيو مره الصييكد مكسـ
 ىذه في السكاف كلكف مياىيا في لممكحةانسبة  الرتفاع كذلؾ الزراعة في الحبانية بحيرة

 ةرتبطك مف المشاريع الم. (1) رئيسية بصكره االسماؾ صيد ألغراض يستخدمكنيا المنطقة
 :ىي بالبحيرة

ٖ ّىاظه الْساس: -أ   طذٗ الشماد
 يغرب يشمال كـ( 0)مسافة عمى عمى نير الفرات الرمادم غربسدة الرمادم تقع  

( بكابة عرض 03كيدكيا عددىا) كيربائيا كتغمؽ تفتح حديدية ابكاب ليا .الحبانية بحيرة
 عرضو جسر إنشاء تـ كقد األسماؾ، لمركر كبكابتاف لمسفف، ممر الكاحدة ستة امتار فييا

 متر بعرض لعبكر الناس جانبييف كمساريف النقؿ، كسائؿ لعبكر السد فكؽ أمتار سبعة
 البحر، سطح مستكل فكؽ ـ( 95.3.)كمنسكب ث،/ 0ـ 0633بمغ تصريفيا  .المتر كنصؼ

( 9161/./ 98) في البحر سطح مستكل فكؽ ـ( 0596.)لمسد األقصى الحد كصؿ كقد
 .)2(ـ

 التصميمية كقدرتو ـ 360 الرمادم عف سدة ناظـ الكرار يبعدفاما ناظـ الكرار: 
 بكمية التحكـ ىك تركيبيا مف اليدؼ ككاف عمكديان، صمامان ( .0) مف كتتككف .ثا/ 0ـ 0039
 ىذا كيمتد الحبانية، بحيرة إلى كتحكيميا الفيضاف مكسـ خالؿ الحاجة عف الزائدة المياه
 لمزراعة المائية االحتياجات كيمبي الزراعية األراضي مف كبيرة مساحة عمى ظـاالن

 يبيناف المذيف( 93)ك (90)يفشكمكال( 1)الجدكؿ في الكاردة البيانات كبتحميؿ .(3)السكاف
 في اختالؼ كجكد نالحظ ـ( 0391-0393)المائية  لمسنكات كالشيرية السنكية التصريفات

                                                           
ابراىيـ جاسـ محمد الفيداكم ، استراتيجيات التنمية الريفية في قضاء الحبانية، رسالة ماجستير غبر    (1)

 . 59، ص2021منشكرة ، كمية العمـك االنسانية ، جامعة االنبار ، 
(2)

بيانات غير منشكرة  ،مديرية المكارد المالية في محافظة االنبار ،كزارة المكارد المائية ،جيكرية العراؽ 
0390. 

رسالة  ،االىمية التنمكية لبحيرة الحبانية في محافظة االنبار ،عمر عراؾ سكيد عبداهلل المرعاكم(3)
 . 03ص،0398،جامعة االنبار ،كمية اآلداب ،ماجستير)غير منشكرة(
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 الحبانية بحيرة تدخؿ التي المياه مقادير في اخر إلى شير كمف اخر إلى عاـ مف التصريفات
 التصريؼ قيمة تبمغ بينما ثا،/0ـ( 0058) الكمي التصريؼ قيمة بمغ الكرار، ناظـ عبر

 ارتفاع بسبب ـ( 0393) العاـ في ثا/ 0ـ( 930) البحيرة تدخؿ مياه أعمى عمى السنكم
 السنكات خالؿ المياه كتنظيـ لتخزيف الدكلة سياسة ككذلؾ الفرات نير مف المياه استيالؾ
 عاـ في اث/ ـ( 00) الحبانية بحيرة إلى الداخمة المياه تصريؼ معدؿ بمغ اذ .كالجافة الرطبة
0390. 

 (1)الجدكؿ
ناظـ الكرار  معدالت التصريؼ الشيرية كالسنكية لكميات المياه الكاردة لبحيرة الحبانية عبر 

 . (0391_0393/ثا( لممدة)0)ـ

 السنوات
 الشهور

 ايلول اب متوز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت
ادلعدل 
 السنوي

2010 40 60 15 3 60 5 0 0 3 15 150 180 44 
2011 45 15 35 40 55 15 25 30 15 8 40 140 39 
2012 115 100 65 52 145 191 20 0 56 90 170 190 100 
2013 115 103 25 225 275 120 30 30 40 0 2 52 85 
2014 53 150 70 80 95 30 75 35 30 495 300 290 142 
2015 334 118 108 117 80 10 10 10 0 0 0 0 66 
2016 30 236 212 183 176 153 117 93 69 68 135 136 134 
2017 0 0 49 152 215 153 76 99 173 153 139 120 111 
2018 66 75 53 18 49 9 59 7 0 0 0 0 28 
2019 0 5 10 16 14 29 17 14 188 182 301 283 88 
 8397 13991 12397 10191 5794 3198 4299 7195 11694 8896 6492 8692 7998 ادلعدل

 كالتحميالت المياه عمى السيطرة قسـ، المائية المكارد إلدارة الكطني المركز، المائية المكارد كزارة: المصدر
 .ـ 0309، منشكرة غير بيانات، الييدركلكجية

 
ناظـ الكرار  الحبانية مف قبؿ أما معدالت التصريؼ الشيرية لممياه الداخمة إلى بحيرة

اف معدؿ تصريؼ  يتضح (93)(90)الشكؿك ( 1)الجدكؿ فمف خالؿ، (0391-0393لمفترة )
، 90058شيرم)آب كأيمكؿ( بمقدار) فيبحيرة الحبانية ارتفعت كميات المياه الداخمة إلى 

 ار(أي،نيساف )شيرم فيأدنى معدؿ تصريؼ شيرم  ، بينما سجؿعمى التكالي ا( ـ/ ث901.9
 مدادات المائية لسداال منيما عمى التكالي بسبب نقص لكؿ ا/ ث0ـ ( 0950,3051)حكالي
 ىي أشير تنعدـ فييا سقكط االمطار. ككنيا ،حديثة
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 : الزباٌ ىاظه -ب 
 الناظـ كيتككف ،91.9 عاـ كانجز الخالدية مدينة مف الجنكب الى المشركع يقع

 نير الى البحيرة مياه إعادة المشركع مف الغاية( ـ 6)الكاحدة عرض يبمغ فتحات( .)مف
 القناة طكؿ يبمغ( 91.3)عاـ حفرىا تـ اصطناعية قناة عبر الجفاؼ مكسـ في الفرات
 .(1)(كـ .15)نحك

 (90)الشكؿ
( ثا/0ـ) الكرار ناظـ عبر الحبانية لبحيرة الكاردة المياه لكميات السنكية التصريؼ معدالت 

 . (0391_0393)لممدة

 
 (.1)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 (93)الشكؿ

/ثا( 0لكرار )ـمعدالت التصريؼ الشيرية لكميات المياه الكاردة لبحيرة الحبانية عبر ناظـ ا 
 .( 0391_0393لممدة)

 
 (.1)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

                                                           
(1)

رسالة  ،مياه نير الفرات كاستراتيجيات ادارتيا في محافظة االنبار ،عبد حمادم الفيداكمعبد حماد  
 .81ص ،0309 ،كمية التربية لمعمـك االنسانية ،جامعة االنبار ،(غير منشكرة )ماجستير
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منيا  لنا تبيفي ،(96)ك( .9)يفشكمكال( 93)الجدكؿ في الكاردة البيانات تحميؿ مفك           
 السنكية التصريؼ كمعدالت ،اث/ 0ـ( 6850) إلى يصؿ العاـ السنكم التصريؼ معدؿ أف

 خصائص حسب أخرل إلى سنة مف تختمؼ ذبافال ناظـ عف طريؽ  الحبانية لبحيرة المطمقة
 الحي لمبحيرة. كالتخزيف التغذية بكمية ترتبط حيث الدكلة، كسياسة المائية السنة

 تدفؽ كمية أكبر سجمت حيث الفرات، نير لتدفؽ منظـ عامؿ الحبانية بحيرة
 في ثا/ 0ـ( 0596)تدفؽ كمية أقؿ كانت بينما ،ثا/ 0ـ( 9.3500) إلى ـ( 0398)سنكم
 بحيرة مف لممياه المطمقة لمكميات الشيرية لمعدؿ التدفقات بالنسبة أما .ـ( 0391)العاـ

ا تفاكتت فقد ،ذبافال ناظـ عبر الفرات نير إلى الحبانية  حيث ،السنة أشير مدار عمى أيضن
 تـ حيف ثا،/ 0ـ( 930)قد بمغ( ايمكؿ)الشير في ُسجؿ شيرية تدفقات معدؿ أعمى أف كجد

 بسبب كذلؾ ثا،/ 0ـ( .3. 0) بمغت فقد( كانكف الثاني)شير في شيرية تدفقات أدنى تسجيؿ
 تحديد يتـ. المطمؽ المائي اإلنفاؽ مف كيقمؿ المائية االحتياجات مف يقمؿ مما التساقط، زيادة
 الفعمية االحتياجات أساس كعمى الدكلة سياسة عمى بناءن  لمبحيرة المياه المطمقة كمية

سبؽ اف كمية المياه  مم اكيتبيف لنا مف  .اإلنساف استخداـ الزراعة مثؿ المياه الستخدامات
بينما المعدؿ السنكم لممياه  ،/ ثا0ـ 00.8( قد بمغ0393الكاردة الى بحيرة الحبانية لممدة )

 ./ثا0ـ.965بفرؽ  ،/ثا0ـ6850المطمقة مف بحيرة الحبانية 

 

  اجملشٗ: ختلٔ٘ ىاظه -ج 
 منيا كؿ فتحات( 0)مف كيتألؼ الحبانية بحيرة الجنكب مف الى الناظـ ىذا يقع

بعض  ادخمت كلكف (ثا/0ـ139)بحدكد في السابؽ الناظـ ىذا تصريؼ ككاف ـ( 6)بعرض
 التخمية قناة طكؿ كيبمغ( ثا/0ـ9033)بحدكد تصريفو اصبح بحيث تحسيناتال

 ككاف بالبحيرة تحيط التي المرتفعات السيما صمبة صخرية ارض في حفرت( كـ0.3)بحدكد
 سدة تصميـ يشبو غاطس ككنكريتي سد مف يتككف الناظـ ليذا االكلي التصميـ
 مياه مف الزائد تحكيؿ منو الغاية الحبانية بحيرة عمى المكجكد المشاريع أحد كىك.(1)اليندية
 .(2)(حاليا الرزازة)دبس ابي ىكر الى القناة عبر البحيرة

 
                                                           

رسالة ماجستير)غير منشكرة(  ،مشاريع الرم كالبزؿ في محافظة االنبار ،محمد عباس جميؿ الزكبعي (1)
 . 69ص،0333 ،جامعة بغداد ،كمية اآلداب

 . 6.ص،9100،مطبعة جامعة بغداد ،المكارد المائية في العراؽ ،كفيؽ حسيف الخشاب كاخركف (2)
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 ( 93)الجدكؿ
سنكم لكميات المياه المطمقة مف بحيرة الحبانية عبر ناظـ الذباف الشيرم ك ال التصريؼمعدؿ 

 . (0391_0393/ ثا( لممدة)0بػ)ـ
 اٌشٙٛس 

اٌغٕٛا

 د
 ا٠بس ١ٔغبْ اراس شجبغ 0ن 9ن 0د 9د

زض٠شا

ْ 
 اٌّؼذي ا٠ٍٛي اة رّٛص

0393 03 0. 9. 90 . 3 3 3 3 .3 903 9.3 0.50. 

0399 0. 83 03 0 00 03 3 3 6 . 03 903 005. 

0390 63 .3 83 3. 93 .1 6. 93 00 038 910 913 13519 

0390 18 .. 98 96 0. 933 3 9. 30 0. 63 .6 30566 

0393 60 0 . 9. 33 36 963 9.3 903 9.8 9.3 031 18500 

039. 030 036 909 903 933 93. .3 03 3 3 3 3 03500 

0396 3 900 980 10 909 908 93. 960 08 939 11 938 99359 

0398 9.0 000 90. 90. 9.0 939 909 9.3 910 983 9.3 900 9.3500 

0390 69 .6 .6 90 03 0. 9 3 91 9. 3 3 0059 

0391 3 3 3 3 3 3 3 3 . 1 3 90 0596 

 6850 930 0059 8050 859. 959. 350. 8050 .95. 3.50 6958 00 80 اٌّؼذي

 كالتحميالت المياه عمى السيطرة قسـ، المائية المكارد إلدارة الكطني المركز، المائية المكارد كزارة: المصدر
 .ـ 0309، منشكرة غير بيانات، الييدركلكجية

 

 

 ( .9)الشكؿ
/ 0اف بػ)ـالتصريؼ السنكم لكميات المياه المطمقة مف بحيرة الحبانية عبر ناظـ الذبمعدؿ 

 .( 0391_0393ثا( لممدة)

 
 .(20)الجدول على باالعتماد: المصدر
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 (96)الشكؿ
/ 0اف بػ)ـمعدؿ التصريؼ الشيرم لكميات المياه المطمقة مف بحيرة الحبانية عبر ناظـ الذب 

 .( 0391_0393ثا( لممدة)

 
 (.93)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 :Natural plant الطبٔعٕ اليبات :خامظًا

 اإلنساف يتدخؿ اف دكف بمفردة ينمك الذم النبات بانو الطبيعي النبات ي ّعرؼ
 لتمؾ انعكاس فيك كالتربة كالتضاريس المناخ بعكامؿ الطبيعي النبات كيتأثر برعايتو،

 الػي مكػاف مف الطبيعي النبات كاشكاؿ تختمؼ صكر .(1)أىميا يعد المناخ اف العكامؿ، غير
 نػيػر عمى ضفاؼ كتنتشػر األنيػار ضػفاؼ نبػاتػات كمنيا .(2)الطبيعية الظركؼ حسب اخػر

 الغػرب، أشػجار: كاىميا مساحتيا بصغر كتمتػاز ،شريط الشكؿتمتد عمى  الفرات
كمف مالحظة .،(3) القصػب نبػات تظيػر كػذلؾ ،كاالثػؿ كالكػافكر، كالسػدر، كالصفصػاؼ،

نباتي بحالة الالمناطؽ ذات غطاء  افيتبيف لنا  ،(98)الشكؿ( ك 6( كالخريطة)90)الجدكؿ
كتشمؿ نطاؽ تربة السيؿ الرسكبي كاالراضي الممتدة حكؿ النير كتشمؿ  جيدة

تككف ذات  الثانياما النطاؽ  ،منطقة الدراسة%( مف مساحة 0950( كبنسبة)0كـ966مساحة)
. اما النباتات الصحراكية %(.305)كبنسبة( 0كـ0.1)قدرىا مساحة غطاء نباتي قميؿ كتشغؿ

                                                           
 .36،ص9100عمي حسيف الشمش،عبد عمي الخفاؼ، الجغرافية الحياتية، مطبعة جامعة البصرة،  (1)

خداـ نظـ المعمكمات الجغرافية في درسة التبايف المكاني لممكارد الطبيعية في أحمد يحيى عبد، است (2)
اليضبة الغربية في محافظة النجؼ، رسالة ماجستير غير منشركة، كمية اآلداب، جامعة الككفة، 

 ..ص ،0330

النقؿ البرم  تأثير عكامؿ المكارد المائية كالنبات الطبيعي كالمناخ في كفاءة طرؽ ،ميثاؽ طالب الخفاجي (3)
 ..0ص (0303) 01عدد  91مجمد  مجمة ميساف لمدراسات االكاديمية / ،في محافظة ذم قار
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 (0كـ9.1)الغربية تشغؿ مساحة قدرىا اليضبة منطقة الصحراكية النباتات تحتؿ
 النكع مف النباتات كىذه %( تمتاز بانيا اراضي جرداء ذات غطاء نباتي قميؿ،0158)كبنسبة
 حيث ،كمكسميتيا حجميا كصغر كثافتيا بقمة كتتميز الجافة البيئية الظركؼ يتحمؿ الذم
 في كتنخفض الربيع في ممحكظ شكؿب كتنتشر األمطار مكسـ خالؿ متقطع شكؿب تنمك

كمف خالؿ المشاىدة الميدانية اف ىناؾ انكع مختمفة مف  ،(1)الخريؼ كما تكجد ايضا المعمرة 
،)في منطقة الدراسة منيا منتشرة نباتاتال  حنظؿ، زعتر، جنبيرة، طرطيع، خباز، كالقيصـك

 ،كالشيح ،العرفج كالنفؿ، ،كالحمفا ،السكس ،كالطرفة ،الصبار ،كالعاقكؿ ،حرمؿ، كالشكؾ
(2)كىي نباتات معمرة كحكلية( 99)الجدكؿكالصمة( 

 .(0ك) (0( ك)9صكره)الانظر  

 .( نبات الجنيبرة0صكرة)ال               ( نبات الطرفة.9صكره)ال

 
 03/90/0309التقطت ىذه الصكر بتاريخ المصدر:  

 
 
 
 
 

                                                           
مكانية االستثمار كالتنمية في النجؼ ،نسريف عكاد عبدكف الجصاني (1) جامعة  ،المناخ كالنبات الطبيعي كا 

 .960ص ،0390 ،عمـك االنسانيةكمية التربية لم ،مجمة العمـك االنسانية ،الككفة / كمية التربية لمبنات

 .93/90/0309الدراسة الميدانية بتاريخ  (2)
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 ( نبات الحمياف.0صكرة )ال

 
 0/8/0300التقطت الصكرة بتاريخ المصدر:    
 

 ( 6خريطة)ال
 تكزيع النبات الطبيعي في منطقة الدراسة.

 
 10.4.1كمعالجتيا باستخداـ برنامج  0303المصدر: باالعتماد عمى المرئية الفضائية لقضاء الحبانية لسنة 

Arc Map. 
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 (99)الجدكؿ
 تكزيع الغطاء النباتي في منطقة الدراسة.  
 إٌغجخ % 0اٌّغبزخ وُ ٔٛع إٌجبد

 %0158 9.1 ِٕبغك خشداء

 %.305 0.1 ِٕبغك راد غطبء ٔجبرٟ ل١ًٍ

 %0950 996 راد غطبء ٔجبرٟ ثسبٌخ خ١ذح ِٕبغك

 %933 00. اٌّدّٛع

 .Arc Map 10.4.1المصدر: باالعتماد عمى برنامج 
 

 (98)الشكؿ
 تكزيع الغطاء النباتي في قضاء الحبانية. 

 
 .(98)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 (90)الجدكؿ

 .منطقة الدراسة فيبعض النباتات الطبيعية  

 اٌؼٍّٟاالعُ  إٌجبد

 Achillea اٌى١صَٛ

 Bromus tectorum ز١ٕطخ

 Cyndon Dactyion ث١ً

 Tamarix غشفخ

 salix اٌصفصبف

 Alhagi mararium اٌؼبلٛي

 phragmites communis اٌمصت

 Populous اٌغشة

 Imperate Cylindrica اٌسٍفبء

 Artemisia herb - alba اٌش١ر

 Schanginia arbuscula غشغ١غ

 Citrullus colocynthis اٌسٕظً

 Malva اٌد١ٕجشح

 . الدراسة الميدانيةالمصدر: 

30% 

48% 22% 

 مناطق جرداء

 مناطق ذات غطاء نباتً قلٌل

 مناطق ذات غطاء نباتً بحالة جٌدة
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 املبخح الجاىٕ
٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ العْامل  يف سٓف احلباىٔ٘. البششٓ

 

 االنتاج في أثرىا في الطبيعية العكامؿذات تاثير اكثر العكامؿ البشرية تعتبر 
مختمؼ المحاصيؿ  كانتاج زراعة في كاضح مفعكؿ ليا اذ كالكيفية المقدار حيث مف الزراعي
 كافة في كالفعالة الزراعية االنتاجية العممية في االساس الركف االنساف يعد اذ الزراعية
 ىـ ىذه العكامؿ:أ. كمف (1)دكنو مف زراعي نشاط أم قياـ يمكف كال االقتصادية، األنشطة

 :Populationالظهٌا  -اّال
  

السكاف مف العكامؿ األساسية ألم دراسة تتخذ مف االرض كما فييا تعتبر دراسة 
حية كمكقع كجكدىـ مف يمكف معرفة العالقة بيف السكاف مف نا غاية مف غاياتيا عف طريقيـ

 .(2)، كاختالؼ تكزيعيـ كأسبابو كأثره عمى التنمية الزراعية أخرل ناحية

 

  :منْ الظهاٌ .9
 في مدةنقصاف البالزيادة اك  ءاحجـ السكاف سك  نقصد بالنمك السكاني أم تغير في

ىا تأثير  الزيادة تعني اضافة اعداد جديدة مف المنتجيف كالمستيمكيف كبالتالي ليا ،(3)محددة 
، كاف حجـ السكاف يؤثر تأثيران فعاالن في عرض قكة العمؿ مف المباشر عمى معدؿ االعالة

نمك الكيرتبط  ،الخدماتكيستفيد مف  حيث اف الفرد ىك الذم يستيمؾ السمع االقتصادية
 كىي الفرؽ بيف المكاليد كالكفيات دكف اف تأخذ اليجرة في الطبيعيةالطبيعي لمسكاف بالزيادة 

 .4حسابيا

                                                           
(1)

 J.W.population geography in trends in geography - edited by ronnoldv    

GookepressLondon -1969- p21.     
التبايف المكاني الستعماالت  االرض الزراعية  في اقضية  بمد كالدكر  ، الجنابي عبد الكريـ  رشيد (2)

 .  60ص،0339 ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،اطركحة دكتكراه )غير منشكره( ،كطكز خرماتك

 .1.، ص 0330، ۲عالء السيد محمكد، كآخركف، السكاف مف منظكر ديمكغرافي، ط  (3)

( 9118_.019التحميؿ المكاني لمقكل العاممة في قضاء الشامية لممدة ) ،شياب كاظـ عبيد اليدابي (4)
 (.00ـ ص)0396( رسالة ماجستير)غير منشكرة
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  :(1)اآلتية تـ استخراج معدؿ النمك حسب المعادلة 

   (√
  
  

 

  )       

 أف :  إذ

 r  =.نسبة الزيادة السنكية 
Pn  في التعداد الالحؽ. السكاف= عدد 
P0  في التعداد السابؽ. السكاف= عدد 
t  عداديفتالبيف  السنكات= عدد . 
 

 ( 90)الجدكؿ
 (.0309_0399تكزيع السكاف ك معدؿ النمك لمنطقة الدراسة)

 ِؼذي إٌّٛ 0309ػذد اٌغىبْ  0399ػذد اٌغىبْ  اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 2.6 5736 4420 إٌّبٌخ 2

 0.7 18731 17455 عٓ اٌزثبْ 3

 0.7 16211 15067 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 0.7 7484 6957 اٌّالزّخ 5

 4.2 3369 2211 اٌسّب١ِبد 6

 0.6 5308 4950 وشغبْ 7

 0.7 23596 21948 زص١جخ اٌششل١خ 8

 0.7 10546 9762 ِبزٛص 9

 0.6 5432 5070 أَ اٌشٚط 10

 0.6 8948 8350 غضٚاْ 22

 0.6 1137 1061 اٌجٛثبٌٟ 23

 1.8 9874 8215 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 0.9 116372 105466 اٌّدّٛع

المصدر: جميكرية العراؽ كزارة التخطيط، الجياز المركزم لإلحصاء كالتعاكف االنمائي، كالجياز 
 ، بيانات)غير منشكرة(.0309المركزم االحصائي األنبار، نتائج التقديرات السكانية لعاـ 

 
لممدة  ازدادعدد السكاف كمعدؿ النمك قد  ف  أ يبيفالذم  (90)الجدكؿ مالحظةكمف 

مجمكع سكاف  يتبيف اف ىناؾ تغيران في حجـ سكاف منطقة الدراسة إذ بمغ (0309_0399)
 0309 عدد السكاف في القضاء في غنسمة في حيف بم( 105466) 0399القضاء عاـ 

                                                           
 ،0399 ،جامعة المكصؿ ،دار الكتب لمطباعة كالنشر،0ط ،جغرافية السكاف ،طو حمادم الحديثي (1)

 .  030ص
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يحدث اختالؼ %( اذ لـ 351)كبمعدؿ نمك بمغ( 93136)( نسمة بزيادة قدرىا116372)
الحماميات ( في مقاطعة 350حيث بمغ اعمى معدؿ ) ،كبير في معدؿ نمك جميع المقاطعات

 ،)اـ الركسبينما حصمت كؿ مف مقاطعاتبسبب زيادة عدد السكاف بسسب زيادة الكالدات 
بسبب قمة عدد السكاف بسبب ( 356عمى ادنى معدؿ نمك بمغ ) (البكبالي ،كرطاف ،غزكاف

 .(8) خريطةالالحظ يؼ الى المدينو اليجرة مف الر 

 (8خريطة )ال
 .(0309_0399لممدة ) تكزيع معدالت النمك في منطقة الدراسة 

 
 .Arc map 10.4.1 كمخرجات( 90)الجدكؿ عمى باالعتماد: المصدر
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 (93)الجدكؿ
 .0309الدراسة عاـ  الكثافة العامة كالريفية كالزراعية)نسمة/دكنـ( في منطقة 

 اٌّمبغؼبد اٌشلُ

اٌّغبزخ 

اٌى١ٍخ 

 )دُٚٔ(

اٌّغبزخ 

 اٌصبٌسخ

 )دُٚٔ(

اٌّغبزخ 

اٌّضسٚػخ 

 )دُٚٔ(

اٌىثبفخ 

 اٌؼبِخ

اٌىثبفخ 

 اٌش٠ف١خ

اٌىثبفخ 

 اٌضساػ١خ

 053 2.1 1.1 712 2620 5200 إٌّبٌخ 2

 59.4 16.6 2.6 315 1128 7200 عٓ اٌزثبْ 3

 40.4 16.1 2.8 401 1002 5600 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 2.3 2.3 1.1 3120 3120 6400 اٌّالزّخ 5

 1.7 1.3 0.6 1970 2501 5200 اٌسّب١ِبد 6

 1.8 1.2 0.9 2899 4418 5600 وشغبْ 7

 17.8 13.6 3.1 1320 1725 7600 زص١جخ اٌششل١خ 8

 5.2 4.7 1.2 1992 2221 8400 ِبزٛص 9

 4.4 2.9 0.9 1212 1852 5600 أَ اٌشٚط 10

 6.3 4.3 1.4 1415 2052 6000 غضٚاْ 22

 1.6 1.2 0.7 691 917 1600 اٌجٛثبٌٟ 23

 11.1 3.9 0.06 882 2512 148800 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 6.8 4.4 0.5 16929 26068 213200 اٌّدّٛع

المصدر: جميكرية العراؽ كزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية، قسـ االراضي، 
 .0309 بيانات)غير منشكرة(

 

٘ العام٘ .0 ٘ احلظابٔ   :الهجاف
 

 تعني ك ،منطقة الدراسة لسكاف المكاني التبايف عف لمكشؼ المقاييس بسطأ مف
 مف ىي. (1)معينة مساحية كحدة مقسكـ عمى السكاف عدد حاصؿ الحسابية العامة الكثافة

امكانيتيا  عف بغض النظر االرض ك السكاف بيف العالقة لمكشؼ عف ذات االىمية المقاييس
كتماشيا مع ما  .(2)لالرض االقتصادم كدرجة االستيالؾ قدرتياعمى االنتاج، االقتصادية ك

 المكارد ك السكاف بيف العالقة عف حقيقية صكرة التعطي تـ ذكره فاف الكثافة الحسابية
 يمكف حساب الكثافة العامة كفؽ المعادلة التالية:االقتصادية. 

                                                           
 ،0ط ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع القاىرة ،اسس عمـ السكاف كتطبيقاتو الجغرافية ،احمد عمي اسماعيؿ (1)

 . 030ص،9108

( مجمة الجمعية 0333_9188دكر العكامؿ الطبيعية في تكزيع سكاف قضاء زاخك) ،ندل نجيب سمماف (2)
 .903ص،0331 ،8.عدد ،9مجمد ،الجغرافية  العراقية
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 الكثافة الحسابية العامة =
عدد السكإفّ  الكمي
المساحة الكمية

*.  

 ( 0خريطة)ال
 تكزيع الكثافة الحسابية العامة في منطقة الدراسة.

 

 
 .Arc map 10.4.1( كمخرجات 93)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى   

حصيبة الشرقية  في مقاطعة كثافةاعمى  يظير أف   (93)الجدكؿف مالحظة م 
كذالؾ لكبر مساحتيا كقمة عدد ( 3536)بنسبة اٌشب١ِخزصٛح اما ادنى مقاطعة  ،(0.9)

كاستنادا الى ما سبؽ  .(0)خريطةالانظر سكانيا كىذه المساحات تعتبر مناطؽ صحراكية 

                                                           

 .030ص ،مصدر سابؽ ،طو حمادم الحديثي *
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ع المعيشية كازدياد نسبة كضااالسكاف في ازدياد مستمر بسبب تحسف تبيف اف عدد ال
 .االنجاب

 ( 1خريطة )ال
 دراسة.تكزيع الكثافة الريفية في منطقة ال

 
 .Arc map 10.4.1( كمخرجات 93)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

٘ الشٓفٔ٘ .0   :الهجاف
 مساحة عمى الريفييف السكاف اعدد كتجسد السكانية الكثافات أنكاع مف كىي 
 الزراعي النشاط يمارسكف الذيف الريؼ سكاف بيف الصمة تجسد بذلؾ كىي الزراعية االراضي

 بيف العالقة لمعرفة كافيان  مقياسان  عد  التُ  الريفية الكثافة اف. (1)الزراعي االراضي كبيف مساحة
ليست جميعيا ذات  الزراعية االراضي الف ذلؾ الزراعية، االراضي كمساحة ريؼ سكاف

                                                           

 .910ص،0330بغداد ،مديرية الكتب لمطباعة كالنشر ،9ج ،السكافجغرافية ،عباس فاضؿ السعدم (1) 
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 صالحة اك غير فعال، اخرل مزركعة ك اراضي لمزراعة صالحة جزء منيا ،نفس االىمية
 باألراضي الريؼ سكاف لعالقة حقيقيان  مؤشران ُتعد  الالريفية  فالكثافة لذا ك لمزراعة،
 ك الريفيف السكاف تكزيع في اختالؼ كبما اف ىناؾ اغمب االحياف في( الريفية)الزراعية
 نصيب يتبايف كنتيجة لذلؾ مف عدمة، زراعيا استخداميا حيث مف االراضي مساحة
 االراضي لجميع التربة صكبةخ ك المائية مثؿ كفرة المكارد المقاطعات الريفية في الشخص

 نكع ك الريؼ لمسكاف التقنية الخبرات مثؿ البشرية كاختالؼ العكامؿ ،منطقة الدراسة في
 العامؿ ىذا قيمة تحديد في التي تؤثر العناصر مف غيرىا ك المادية االمكانيات ك الممكيات

 :(1) اآلتيةيمكف حسابيا كفؽ المعادلة  .الزراعي االنتاج في تاثيره ك

عدد سكاف الريؼ نسمة
المساحة الكمية لمريؼ

 الكثافة الريفية  

بسبب ارتفاع معدالت  الريفية( يتبيف لنا ارتفاع الكثافة 93) الجدكؿمف مالحظة ك 
سف الذباف  في مقاطعة كثافةمنطقة الدراسة في السنكات االخيرة حيث بمغت اعمى  يالنمك ف
بسبب اف ىذه المقاطعات  (9.0)ككرطاف البكباليكادنى نسبة في مقاطعة ( 9656)بنسبة 

كبمغ المعدؿ العاـ  اعداد سكانيا قميمة بالمقارنو مع باقي المقاطعات ذات الكثافة المرتفعة 
 (.1خريطة )ال( 4.4) لمكثافة الريفية

 

 الضساعٔ٘: الهجاف٘ .3 
زراعة  عمى المعتمد الفرد نصيب تبيف ألنيا االقتصادية المكانة ليا المقاييس مف 
معيشة  مستكل يحدد بالتالي ك األخرل، االنتاج مقكمات إمكانية تكفر مع الزراعية االراضي

  عف حسابيا يتـ ك الزراعي، االنتاج مف الفرد نصيب ك الزراعة عمى االفراد الذيف يعتمدكف

 :(3) اآلتية . كيتـ حسابيا بصيغة(2)طريؽ االراضي الصالحة لمزراعة

عدد العاملٌن فً الزراعٌة

المساحة المزروعة فعال
  اٌىثبفخ اٌضساػ١خ  

                                                           
دكتكراه   اطركحة ،التغيرات السكانية كالزراعية  في ريؼ قضاء الرمادم ،جاسـ محمد عكاد الدليمي (1)

 .63ص 9111 ،كمية التربية ابف الرشد،)غير منشكره( جامعة بغداد

 ،9106،جامعة البصرة ،9ط ،جغرافية السكاف ،عبد مخمكر الريحاني ،عبد عمي حسيف الخفاؼ (2)
 .313ص

 .60ص،مصدر سابؽ ،جاسـ محمد عكاد الدليمي (3)
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تبيف لنا تفاكت الكثافة الزراعية في ي( 93)خريطةال( ك 93)الجدكؿف مالحظة مك 
 ،(59.4بكثافة زراعية ) راسة فكانت اعمى نسبة في مقاطعة سف الذبافمقاطعات منطقة الد

كالمعدؿ العاـ لمكثافة الزراعية  ،(956ة زراعية )البكبالي( بكثاففي مقاطعة )كثافة اما اقؿ 
  .(650بمغ)

 ( تكزيع الكثافة الزراعية في منطقة الدراسة.93خريطة )

 
 .Arc map 10.4.1( كمخرجات 93)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

في  لتفاكتا نتيجةالمقاطعات منطقة الدراسة التفاكت في الكثافة الزراعية بيف ىذا  
 المقكمات بتفاعؿ مقاطعةالصالحة لمزراعة في كؿ  ةالسكاف الريفييف ك المساحد اعدا

صالحية التربة لإلنتاج  مدلتكفرىا ك  كامكانيةالمكارد المائية  مثؿ األساسيةالطبيعية 
العامؿ البشرم المتمثؿ بذلؾ لمنشاط الزراعي ك يتأثر  فعالةيكفر مقكمات  ىذا، الزراعي

 .بالسكاف الريفييف
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 التي كالمساحة السكاف عدد بيف ايجاد التكازف شيا مع ما تـ ذكره كلغرضكتما 
 لتصبح مناطؽ متكازف بيف المقاطعات الشكؿب التنمية تكزيع ثمار يعيشكف عمييا البد مف

 طرؽ مف بشبكة كمدىا الزراعية االراضي باستصالح التكسع الىباإلضافة  سكاني جذب
 .المدف الى الكافدة اليجرة مف كيقمؿ السكاف، استقرار تعزز التي النقؿ

 

 :Labor force االٓذٖ العامل٘ :ثاىٔا
 الزراعي العمؿ عمى القادركف كىـ الريؼ سكاف مف جزء الزراعية العاممة االيدم تعد
 ما أعمارىـ تتراكح التي دائـ أك مؤقت شكؿب الزراعي العمؿ يمارسكف كىـ بو كالراغبيف

 المتكفرة الطبيعية كاالمكانات األرض استثمار في دكرىـ كيتمثؿ ،سنة( 63 –.9)بيف
 رغـ كعمى. راتيـبكخ الريؼ السكاف حجـ عمى يتكقؼ كىذا ميـ اقتصادم كمكرد كاستغالليا

 ليا زالت ما العاممة اليد فاف كشباب كصغار كاناث ذككر مف العاممة اليد اختالؼ مف
 ىذه كتبرز المستعممة كالتقنيات اآلالت كتعدد الزراعية الكسائؿ تطكر رغـ الحقؿ في اىميتيا
 المحاصيؿ تسكيؽ كحتى لمتربة حراثة مف المختمفة الزراعية العمميات في االىمية
 .(1)الزراعية

لى اىمية اليد العاممة الزراعية فاف زيادة الضغط السكاني عمى االراضي أكاستنادا  
 كتكحيد العمؿالزراعية سيؤدم الى تشجيع اليجرة مف المناطؽ الريفية مف اجؿ زيادة انتاجية 

 حيث انتقائية بأنيا الخارج الى اك المدينة الى الريؼ مف اليجرة كتتسـ المفتتة الممكيات
 حياة يفضمكف الذيف المتحمس الشباب فئة ام المنتجة العمرية اتالفئ الزراعة مف تسحب
 التركيبكمف خالؿ دراسة . الدراسة منطقة لسكاف الرئيسة الحرفة الزراعة تعد كما .(2)المدف

 ،(%01)بمغت نسبة بأعمىتصدرت  االمف المكظفيف تبيف اف إذ الدراسة، لمنطقة االقتصادم
 الزراعة في يشتغمكف الذيف نسبة تمتيا ،االستبانو نتائج حسب الدراسة منطقة في

 ،(%98)بنسبة شريحة المكضفيف ثـ ،(%90)بنسبة الثالثة بالمرتبة كالتجارة ،(%24)كالبالغة
اما عمى مستكل مقاطعات منطقة الدراسة  ،(%90)بنسبة الصناعة الخامسة المرتبة كفي

 (.0فيي متباينة انظر ممحؽ)

                                                           
لجامعة ا ،التبايف المكاني لممحاصيؿ الزراعية في العراؽ كعالقتيا بالقكل العاممة ،عباس ىاشـ خالد (1)

 .016ص ،993مجمة اآلداب / العدد  ،المستنصرية / كمية التربية االساسية
(2)

 Turant. J.R.Agricultural Geography. Revised Edition. Bowlder. Coloral. West 

view press. 1974. P13. 
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كالذيف  ،(%49بزراعة االرض ىك صاحب االرض كبنسبة )اف اغمب الذيف يقكمكف 
اما الذيف يعممكف في الحقؿ مع جمب  ،(%28يعممكف مع العائمة في الحقؿ بمغت نسبتيـ)

  (.0انظر ممحؽ) (%.23بمغت نسبتيـ)فقد عماؿ مف خارج العائمة 

ككاف  ،(%41يك استمرار االباء كاالجداد كبنسبة)ف.اما سبب اختيار العمؿ الزراعي 
اما اختيار العمؿ الزراعي  ،(%19اختيار العمؿ الزراعي بسبب الرغبة الشخصية بنسبة)

التي تعاني منيا  المشكالت(. مف 3انظر ممحؽ) (%.40لسبب استثمار االمكاؿ بنسبة)
كقمة الخبرة الفالحية  ،(%53االيدم العاممة ىي ترؾ الكثير منيـ العمؿ الزراعي كبنسبة)

 لحؿ المقترحات اىـ أما(. .انظر ممحؽ) (1)(%32تفاع االجكر بنسبة)كار  ،(%15بنسبة)
 في الفالحكف لدل الخبرة لنقص نتيجة العامميف لتكعية إرشادية ندكات اقامة المشكالت ىذه
 تكزيع ،الزراعة في الحديثة االساليب عمى االعتماد العاممة، األيدم أجكر تقميؿ ،القرل
. كالمتطكرة الحديثة الزراعية ك اآلالت المكائف األمثؿ كاالستعماؿ ،المزارعكف لتكعية نشرات
عمى اف لعمؿ الزراعي يجمب مردكدا اقتصاديا.  الزراعية الحقكؿ في العامميف تشجيع
 المنافذ ؽغالكا الزراعية منتجاتو تسكيؽ عبر العمؿ عمى الزراعة كزارة قبؿ مف كدعميـ
 .اإلنتاج كفرة أثناء الحدكدية

 

 :Irrigation and puncture ّالبضل الشٖ :ثالجا

 لممحافظة تكفي مناسبة بكميات التربة إلى صناعيان  الماء إضافة بأنو الرم يعرؼ
مداد رطكبتيا عمى  إف. لنمكىا الالزمة بالمياه النباتات جذكر فييا تكجد التي المنطقة كا 

 ىناؾ أف إال النباتات لنمك الالزمة بالمياه التربة تزكيد ىك الرم لعممية األساسي اليدؼ
 ،لمتربة المحاريث اختراؽ لسيكلة حرثيا قبؿ األرض رم كىي الرم لعممية أخرل أغراضان 
ضافتيا الرم مياه مع األسمدة إذابة  المناطؽ في النباتات حكؿ غطاء عمؿ ،التربة إلى كا 
 إلزالة التربة غسيؿ ،المحيط الجكم كاليكاء التربة تبريد ،الصقيع مخاطر مف لمتقميؿ الباردة
مف  ف  أكمف المشاىدة الميدانية تبيف  .2))الترب مف السطحية الطبقة في المكجكدة األمالح

  بو كاستخداـ الرم السيحي كيعني ،اىـ طرائؽ الرم في منطقة الدراسة ىك الرم بالكاسطة

                                                           
 (9ممحؽ ) انةاستمارة االستب (1)
 (2)

 :أنظمة الرم كالصرؼ ،مرجع الزراعيالمدكنة  

./reference.blogspot.com-science-http://agri.  مراجع مجانية بالمغة العربية فى جميع فركع
 .العمـك الزراعية

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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 ( .9)الجدكؿ
 (.0309عدد المضخات االركائية في منطقة الدراسة لعاـ )

 المقاطعةاسـ 
عدد مضخات 

 الديزؿ
 النسبة

عدد مضخات 
 الكيرباء

 النسبة

 15 08 21 10 النمالة 0

 2 . 6 08 سف الذباف0

 7 90 21 13 زكية الذباف3

 17 39 15 63 المالحمة.

 0 ــ ـ ـ ـ ـ 0 ػػ ػ ػ ػ الحماميات 6

 8 91 8 06 كرطاف 8

 20 38 13 .. حصيبة الشرقية 0

 0 ــــ ــ ــ ـ 0 ػ ػػػ ػ ػ ماحكز 1

 21 9. 8 00 غزكاف 00

 10 00 8 .0 البكبالي 00

 100 039 100 308 المجمكع

المصدر: مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية ، قسـ التخطيط كالمتابعة ،بيانات غير منشكرة 
0309. 

 
 مف الماء ينساب . اذ(1)كامال ليغمره فكقو فيجرم التربة سطح الى المياه إضافة

 مف يجرم الماء اذ ،نتيجة عامؿ االنحدار ارتفاعا االقؿ االماكف الى المرتفعة االماكف
 (2)المتجاكر. الجزء الى ينتقؿ ثـ كمف كيغمرىا فكقيا فيجرم االرض عمى النير اك الجداكؿ

 ارتفاع إلى ستؤدم الطريقة بيذه الزراعية االراضي إركاء في الخاطئة الطرائؽ اعتماد أف إال
 حجـ في تتحكـ األرض مساحة أف   ك (3)التربة. في األمالح تراكـ كبتالي الممحية، التراكيز
( 3) الحصانية القدرة معدؿ ذات مضخة تستخدـ فأقؿ دكنمان  المساحة كانت فإذا المضخة
 المزارعيف أغمػب كيفضؿ حصاف،( 0- 6)فتككف أكبر المساحة كانت إذا أما حصػاف،

                                                           

نبيؿ ابراىيـ الطيؼ، عصاـ خضير الحديثي، الرم اساسياتو كتطبيقاتو مديرية دار الكتب لمطباعة  (1) 
 .  083، ص 9100كالنشر جامعة المكصؿ، 

، 9ط ،جامعة بغداد ،الرم كالبزؿ في العراؽ كالكطف العربي، كمية اليندسة  ،نجيب خركفو كاخركف (2) 
 . 930، ص 9103مطبعة المنشأة العامة لممساحة، بغداد، 

، ص 0398كاظـ شنتو سعد، أياد عمي الشمرم، قطاع الزراعة في العراؽ، مطبعة الساقي، بغداد،  (3) 
061. 
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 عمى الرم مف النكع ىذا يعتمدك  ،(1)العالية لجكدتيا كذلؾ اليندم، النكع مف المضخات
 مضخات منيا االخر قسـكال كالبنزيف، الديزؿ كقكد عمى تعمؿ التي اآللية المضخات استخداـ
( 680بمغ مجمكع المضخات )الديزؿ كالكيربائية( عمى ضفتي نير الفرات ) إذ ،كيربائية

 ى االراضي الزراعية بعدة طرؽ ىي: كيتـ ايصاؿ الماء ال (.9)الجدكؿ.0391مضخة عاـ 

 :(Method Basin Irraigation) لمكاح_ طريقة الرم با1
 يصؿ ترابية بأكتػاؼ محاطػة مستطيمة أك مربعة أشكاؿ إلى األرض تقسـ حيث

 ميميا كدرجة األرض لطبكغرافيػة تبعػان  سـ( 63-33)لنحك كعرضيا سـ( .0-96)بيف عمقيا
 بالمياه تغمر ،0ـ( 33-.0)بػيف الحػكض مساحة متكسط كيصؿ ،المزركعة النباتات كنكع
 المختمفة التربة أفاؽ إلى الرشح بطريقة تتسرب حيث الزمف مف لفترة كتترؾ سـ 93 لعمؽ

 التجانس ال يجاد الماء في التحكـ عمى مقدرة اإلغراؽ طرؽ اكثر مف طريقة ىذه تعد ك. (2)
 ىذه تصميـ بساطة مف الرغـ كعمى ،(3)في الرم كفاءة عمى كالحصكؿ الماء تكزيع في

كىذا  منبسطة، غير األرض كانت إذا المياه، تكزيع في المطمكب التجانس تكفر ال الطريقة
كىذا  بالتساكم، الماء تقسيـ يتـ لكي األكتاؼ كعمؿ األرض، لترتيب كبيران  جيدان  يتطمب
 الزراعية اآلالت تحرؾ تمنع األكتاؼ اف كجكد كما المائية، ضائعات يزيد مف التقسيـ

 . (4) الزراعية األرض في المستعممة

كمف خالؿ المشاىدة الميدانية يتـ ايصاؿ الماء الى االحكاض عف طريؽ سكاقي 
تمتد مف النير حث تقكـ المضخات بإضافة المياه الالزمة الى تمؾ السكاقي كمف ثـ تنتيي 

بالمياه لتتـ عممية االركاء. كتستعمؿ ىذه الطريقة في التربات  في الحقؿ كيتـ ممئ االحكاض
معمقة كضيقة كذات جكانب شديدة االنحدار مف  السكاقي ية لذا يتحتـ اف تككفالرممية كالطين

 (3صكرة)ال. (5)اجؿ بمكغ التيار المائي إلى أقصى نقطة في القناة 

 
                                                           

مياه الرم كتأثيراتيا الزراعية في محافظة البصرة لممدة مف خصائص  ،نازؾ كاظـ جالي عزيز الفريجي (1) 
 .00ص،0309 ،ـ( رسالة ماجستير )غير منشكرة(0391 - 0331)

(2)
 ،دمشؽ ،دار النشر الحصاد ،9ط،التربة كالمياه )استصالح التربة كالرم كالصرؼ( ،صاحب الربيعي 

 .996ص،0330
 .9.8، ص 0393، دار الراية لمنشر كالتكزيع، 9جكاد سعد عارؼ، االقتصاد الزراعي، ط  (3) 

طو احمد عبطاف الفيداكم، طرائؽ الرم الحديثة كاثرىا عمى مستقبؿ مياه الرم في اقميـ أعالي الفرات،  (4) 
 .89ص  ،0399 ،جامعة االنبار ،كمية التربية،غير منشكرة()اطركحة دكتكراه 

 (5)
 .990، ص 9108ابراىيـ عكدة، الجديد في الترب المركية، جامعة البصرة،  ميدم 
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 قة الدراسة.( طريقة الرم باأللكاح لمحصكؿ القمح في منط3صكره)ال

 

 .03/90/0303لتقطت ىذه الصكرة في مقاطعة الحماميات بتاريخاالمصدر:    

 :(Farrow Irrigation) طريقة الرم بالمركز -2
يتـ ايصاؿ المياه الييا عند كؿ عممية  الصغيرة السكاقي تشبو مركز كأ خطكط كىي 

-33 مف المركز بيف المسافة كتبمغ. المرز طرفي عمى المحاصيؿ الزراعية تغرس اذ اركاء،
 عرض أما سـ، 3. انتشارا كأكثرىا كالمحاصيؿ الزراعية، التربة نكعيو حسب سـ 903
.في ىذه الطريقة يستكمؿ غمر جزء معيف مف سطح (1) سـ.9-93بيف  فيتراكح المركز

%( كتتخذ ىذه النسب مف الغمر عمى مظير المركز  3.-03االرض تصؿ نسبتو ما بيف)
كحجميا كالمساحات التي تفصؿ بينيا كاالنحدار ك معامؿ خشكنة السطح. ىذه الطريقة 

النخفاض الكافي تتطمب تسكية االرض كازالة البقع المنخفضة كالمرتفعة كاعطاء االرض ا
في مكاف  الماء رككد تسبب أف كبدكف عكائؽ بدكف المركز اسفؿ الى يجرم الماء لجعؿ
.كمف محاسف ىذه الطريقة ىي قمة الضائعات المائية بكاسطة التبخر كامكانية اقامو (2) محدد

السيطرة عمى ة تغدؽ التربة مع امكانية شكمعمميات الخدمة لممحاصيؿ كالتربة مع قمة في م
 (.6().صكرة)التجييز المياه. 

                                                           
(1)

قميـ أعالي الفرات، أطو احمد عبطاف الفيداكم، طرائؽ الرم الحديثة كاثرىا عمى مستقبؿ مياه الرم في  
 .80مصدر سابؽ، ص 

 ..03ص ،9100 ،المكصؿجامعة  ،9ط ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ليث خميؿ اسماعيؿ، الرم كالبزؿ، (2)
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 ( الرم بالمركز.6صكره)ال               ( الرم بالمركز..صكره)ال 

 
 .1/9/0300التقطت في مقاطعة المالحمة بتاريخ المصدر:  
 

 (Method Drip Irraigation2) الرم بالتنقيط -3
 بكفاءة كتتسـ الرممية األراضي لزراعة استعممت التي الرم اساليب احدث مف كىي

 أقؿ إلى المستعممة الرم مياه لكمية بالنسبة اقتصادية كىي يةئالما ائعاتضال لقمة عالية
 ليصبح قطاتنم طريؽ عف المياه إيصاؿ يتـ حيث ، األخرل باألساليب مقارنة مستكل

 مف عالية بنسبة تككف مياه الجذكر كيصؿ ، ساعة/ لتر(  .9 – 0)  بحدكد قميؿ التصريؼ
 تصؿ عالية كفاءة كىي ذات الحقمية، السعة رطكبة مف%( 933- 03) إلى تصؿ الرطكبة

 استطاعتيا كالخضر بالتنقيط، لإلركاء تتجاكب المحاصيؿ مف عديد كجد قد ،(1)%(.1)إلى
 احتمالية بالماء، التكفير)كمف فكائدىا الجذر، في الرطكبة مف ثابتو نسب عمى المحافظة

مكانية المحصكؿ، زيادة  التصمب مف كالتخمص الرم مياه مع حقف األسمدة ك المبيدات كا 
 يمكف كما، العاممة االيدم عدد في فضال عف تكفير (2)(.المائية ك قمة الضائعات السطحي
(3)التربة انكاع كؿ كفي المنحدرة االراضي في استخدامو

 الرم أنظمة انسداد كما يمكف .
 شكائب عمى تتضمف أك نظيفة غير الرم مياه كانت اذا الفرعية الرم مكاسير كانسداد بالتنقيط

                                                           
، 9103 ،جامعة البصرة ،دار العربية لمنشر كالتكزيع،9محمد عبداهلل النجـ، خالد بدر حمادم، الرم، ط (1)

 .0.3ص 

 .000 - 006نبيؿ إبراىيـ الطيؼ، عصاـ خضر الحديثي، مصدر سابؽ، ص (2)

 .998، ص 0333 ،لتكزيعدار الشركؽ لمنشر كا ،9ط ،مفاىيـ زراعية حديثة ،كاخركف ،جياد قاسـ (3)
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 بفعؿ السقاية مكاسير تمؼ كاحتماؿ ، النظاـ الستخداـ خبرة ذك عاممة أيدم تحتاج ،(1)عالقة
 .(8صكرة)ال (2)القكارض

 .( الرم بالتنقيط في منطقة الدراسة8صكرة)ال

 
 .6/9/0300التقطت في مقاطعة النمالة بتاريخ المصدر:   
 

 الزائدة المياه مف التربة تخميص (Drainage)الصرؼ أك البزؿ بشبكة يقصد ك
 كتعد زراعية، غير اـ زراعية كانت سكاء عديدة الستعماالت صالحة لجعميا مختمفة بكسائؿ
 الى عادة كيشار الزراعي، االستعماؿ تطكر في االساسية العمميات مف الرم مع العممية ىذه
 مياهال لبزؿ محطتاف كجدت .(3) الزائدة المياه مف االرض تحرير عممية انيا عمى البزؿ
في المالحمة اذ تتككف مف ثالث  بمحطة السريةالمعركفة ك  يسار نير الفرات االكلىتكجد

( ساعات 0_6مضخات مترية اثناف منيا كيربائية كالثالثة ديزؿ تعمؿ مضختيف بمعدؿ مف)
قي االشير تعمؿ مضخة كاحدة اما با شباط( ،كانكف الثاني ،األكؿ في اكقات الذركة )كانكف

( دكنـ مستصمح ام 00333التي تخدميا ىذه المحطة) المساحة( ساعات يكميا 0_6)بمعدؿ
 ،( دكنـ شبة مستصمح ام انو يحتكم عمى مبازؿ فقط98333) ،كمبازؿ تانو يحتكم قنكا
محطة  كاألخرل العاـ، المصب في بكتص الثرثارقناة  تعبر أنابيب في المياهحيث يتمـ نقؿ 

                                                           
، 0330، دار عالء الديف لمنشر كالتكزيع كالترجمة، 9المياه كالزراعة كالسكاف، ط ،طو الشيخ حسف (1)

 . 903ص

 .901، ص 0393،عدناف مصطفى النحاس، عماد الديف عساؼ، الرم كالصرؼ، جامعة دمشؽ (2)

تبطيف جداكؿ الرم كاثرىا في رفع الكفاءة االركائية  دراسة تطبيقية مقارنة  منطقة  ،فرح حميد محمكد (3)
 ،كمية التربية االساسية (،غير منشكرة)رسالة ماجستير ،محافظة بغداد ،الدراسة قضاء االستقالؿ

 .903ص،0398 ،الجامعة المستنصرية
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، تحتكم عمى خمس (الشرقية حصيبة) مقاطعة في الفرات نير يميف بزؿ المضيؽ تقع
( 93_0/ثا معدؿ تشغيؿ المضخات)0كؿ مضخة ـ تصريؼمضخات كيربائية عاممة 

حيث تعمؿ ثالث مضخات كيبقى اثناف تعمؿ بالتناكب اما المساحة التي  ،ساعات يكميا
 نير في كتصب ،( دكنـ شبة مستصمحة ام تحتكم عمى مبازؿ فقط00333تخدميا )

 .(1)الفرات

اما المراحؿ الي تقع ضمف  ،المشاريع التي تـ تنفيذىا ىك مشركع الرمادم االركائي
 السادسة(. ،طقة الدراسة ىي المرحمة)الخامسةمن

 (96الجدكؿ)
 ازؿ كأطكاليا بحسب المراحؿ.بأنكاع الم 

 المرحمة
 مبزؿ رئيسي

 )كـ(

 مبزؿ فرعي
 )كـ(

 مبزؿ ثانكم
 )كـ(

 مبزؿ مجمع
 )كـ(

المجمكع 
 )كـ(

DM5) الخامسة)
 يسار نير الفرات

005033 00516 91513 60530 90.580 

DM6) السادسة)
 يميف نير الفرات

9.5330 6 __ __ 095330 

 005930  91513 00516 015030 المجمكع

  .0309االنبار، قسـ التخطيط بيانات غير منشكرة،  المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة 

 سدة الرمادم يسار نير الفرات كتمرتقع ىذه المرحمة عند مؤخرة  :المرحمة الخامسة
 يتضمف ،(الركس كأـ حكز، ك ما ك كرطاف، ،المالحمةك  ،الحماميات)خالؿ المقاطعات

 كمبزؿ كـ (00516)و طكل فرعي كمبزؿ( كـ 005033)طكلو( DM5)رئيسي مبزؿ المشركع
 الجدكؿ(. ث /0ـ .050)كبتصريؼ( كـ60530)بطكؿ مجمع كمبزؿ( كـ 91513)بطكؿ ثانكم

 (.99)كالخريطة( 96)

المرحمة السادسة: تقع عمى الجانب األيمف نير الفرات فيتضمف مقاطعة)حصيبة 
 0كـ( بتصريؼ إجمالي) 9.5330)كطكؿ المبزؿ الرئيس الشرقية( فقط مف منطقة الدراسة،

 / ثا(.0ـ833كـ( داخؿ حصيبة الشرقية، بتصريؼ) 6ـ/ ثا(، اما طكلو في منطقة الدراسة)
 

                                                           
 .09/90/0309بتاريخ  ،جاسـ محمد عمي شاىر ،مع الدكتكر الميندس ،مقابمة شخصية (1)
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 ( 99خريطة)ال
 شبكات البزؿ الرئيسية كالفرعية في منطقة الدراسة.

 
شعبة نظـ المعمكمات الجغرافية  ،مديرية المكارد المائية في محافظة االنبار  ،المصدر: كزارة المكارد المائية 

(GIS )0303كمخرجات  ،ـArc map 10.4. 
 

 :Agricultural extension اإلسشاد الضساعٕ :سابعا
 في ميتديان  المحمييف كالقادة المينييف مػف متكامؿ جياز بو يقكـ مدركس غير تعميـ 

 مساعدة عمى لمساعدتيـ ،كبيئتيـ كأسػرىـ الػزراع خدمة لغرض كاضحة عمؿ بفمسفة ذلؾ
 مستكاىـ لرفع كتكجيييا الذاتيػة كجيػكدىـ المتاحػة اإلمكانيات استغالؿ كفي أنفسيـ

 كمياراتيـ معارفيـ في مرغكبة سمككية تغييرات إحداث طريؽ عف كاالجتماعي االقتصادم
 كنظميـ بيئتيـ بشأف المعرفة مف كبيرا قدرا المزارعيف لدل اف مف بالرغـ .(1) كاتجاىاتيـ

                                                           
 ،االدارة لمتعميـ ،كزارة التربية كالتعميـ ،االرشاد الزراعي ،صفية محمكد مكسى ،احمد اسماعيؿ حسيف (1)

 ص بال. ،0331،كمية الزراعة جامعة عيف الشمس
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 يساىـ ،القرية مستكل عمى الزراعي المرشد في ممثال الزراعي اإلرشاد أف إال الزراعية
  .(1)كمعمكماتيـ معارفيـ زيادة في بفاعمية

 
اما في منطقة الدراسة فكانت الندكات االرشادية حكؿ المكاضيع التالية: اقامة ندكات 

اقامة ندكات عف مكافحة افات البستنية  ،عف كيفية مكافحة االدغاؿ في محصكؿ القمح 
اقامة ندكات عف البيكت المحمية كاالنفاؽ الزراعية. ىذه الندكات قميمة جدا كؿ  ،كالخضر

كمف المعكقات التي تكاجو االرشاد الزراعي ىك عدـ كجكد  ،سنة تعقد ندكة كاحدة اك ال تكجد
باإلضافة الى عدـ كجكد دكرات تدريبية لتدريب  ،مكاف مخصص ال قامة الندكات االرشادية

ككذلؾ قمة التمكيؿ مف قبؿ كزراه الزراعة لتكفير  ،ليب الصحيحة لمزراعة المزارع عمى االسا
عدـ كجكد سياسة كاضحة  ،المخصصات المالية الدكرات التدريبية كاالنشطة االرشادية

 . (2)لإلرشاد الزراعي كنقص الككادر المتخصصة في االرشاد الزراعي
 األمكر مف الكثير كالى دمالما الصرؼ كالى االىتماـ إلى يحتاج الزراعي إلرشادا

 المزارع دخؿ انخفاض كنتيجة األخيرة الفترة في كلكف ،لممزارع المعمكمات اؿايص سبيؿ في
 بتكفير فيقـك الزراعية المكاتب أصحاب إلى المزارع ألج الزراعية العمميات كمفة كازدياد
 تككف كبذلؾ صحيحة غير تككف قد التي المعمكمة يكفر قد أيضا كبالتالي كالمبيدات البذكر
 تؤثر كبالتالي الزراعية العممية في المعمكمات ىذه تستخدـ حيث العممية بيذه مخاطر ىنالؾ
 مع تنجح قد التي المبيدات استخداـ ناحية مف كخاصة اإلنتاجية كانخفاض تدىكر عمى

 عمى المفركض المنطمؽ ىذا كمف ،كبالعكس الصيفي بالمحصكؿ كتضر ،الشتكم المحصكؿ
 إلى كليس الييا يمجأ المزارع تجعؿ أف سبيؿ في الجيكد مف المزيد بذؿ الزراعية الدكائر
 المعمكمات تقديـ في كفاعال نشطا يككف أف الزراعي اإلرشاد عمى ؾذلكب المكتب صاحب
  .(3)الزراعي المكسـ كفي الحقكؿ في تطبيقية دكةن تككف أف كيفضؿ المزارع مع كالمتابعة

 

 

 

 

 
 

                                                           
دار المكتب العربي  ،االرشاد الزراعي االلكتركني بيف الكاقع كالتطبيؽ،منصكر احمد محمد حفني (1)

 .90ص،.039 ،9ط ،لممعارؼ

 .03/9/0300في شعبة زراعة الخالدية بتاريخ ،مقابمة شخصية مع المرشد الزراعي محمد حمد تركي (2)

 .63مصدر سابؽ ص ،انتصار طارؽ مكسى (3)
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 :Transportation and Marketing اليكل ّالتظْٓل :خامظًا
الزراعية في منطقة الدراسة  التنمية عمييا ترتكز التي الدعائـ أىـ مف النقؿ يعد

 النقؿ شبكات تمثؿ حيث منطقة، أم تطكر عمييا يقكـ التي الركائز أىـ مف النقؿ يعتبر
نقؿ المنتجات المختمفة كالسمع تعتبر عممية  .حيػث(1)كاالجتماعي االقتصادم النمك شراييف

 طػرؽ مد احتماؿ أف كما النقؿ، بكسائؿ عممية مكممة لإلنتاج الزراعي الى االسكاؽ لمتصريؼ
 كما.(2)اإلنتاج عمميػة كاقتصاديات المكارد استغالؿ مدل امكانية تحػدد ككفاءتيػا ككمفتيا النقػؿ
 الزراعية لممنتجات سكاؽكفتح اال الزراعية، اإلنتاجية تحسيف في حاسمان  عامال النقؿ يعد
 مف المختمفة كالسمع المحاصيؿ فائض نقؿ يشمؿ كما انو .(3)األفراد حياة تحسيف ثـ كمف
.كمف اىـ الطرؽ التي تمر (4)لمتمؼ تتعرض ال كبذلؾ لالستيالؾ االسكاؽ الى انتاجيا مكاقع

 خالؿ منطقة الدراسة:
 كبرل لممقاطعات أىمية كذات السريعة الطرؽ أبرز مف يعد :السريع المركر طريؽ .9

مغ طكلة ضمف قضاء كىك مف الطرؽ ذات التصميـ الحديث يب الدراسة، منطقة
 التسكؽ بمراكز الدراسة منطقة يربط إذ ،9108عاـ كـ( تـ انشائو93)الحبانية حكالي
 بغداد مثؿ كنقؿ المحاصيؿ الزراعية الى اسكاؽ خارج المقاطعات ،الخارجية الميمة

ات عالية في النقؿ ألنو ذك ثمانية ممر  الغربية كىذا الطريؽ ذك كفاءة كالمناطؽ
 الدراسة منطقة مقاطعات اغمب مف بالقرب يمر كىك ،اربعة لمذىاب كمثميا لإلياب

 .(90)خريطةال
 

 قضاء في تمر التي الرئيسية الطرؽ مف كيعد: رمادم - فمكجة - بغداد طريؽ .0
 كؿ في رئيسية بصكرة يمر إذ القديـ، رمادم – بغداد بطريؽ يعرؼ ما كىك الحبانية

 يحتكم كىك الشرقية حصيبة كمقاطعة الشامية كحصكة الذباف سف مقاطعتي مف
 يمكف إذ منطقة الدراسة في كبيرة أىمية الطريؽ كليذا اربعة ممرات ذىابا كايابا عمى

                                                           

   (1)
 Afolabi، O.J. & Ademiluyi، I.A. " Analysis of Rural Transportation of 

Agricultural Produce in Ljebu     North Local Government Area of Ogun 

State Nigeria ". International Journal of Economics &        Management 

Sciences، 2018.p.2.  
 ،09، ص0333دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، 3محمد خميس الزككة، جغرافية النقؿ، الطبعة  (2)

00. 

محافظة ) الفاعمية التسكيقية لمثركة الحيكانية كدكر النقؿ فييا بمركز الرياض ،محمد أحمد محمكد الشناكم (3)
 .03.ص0390 ،كفر الشيخ( دراسة في الجغرافيا االقتصاديػة، حكلية كمية اآلداب، جامعة بني سكيؼ

 .9.0ابراىيـ الديب، مصدر سابؽ،صمحمد محمكد  (4)
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ة كمدينتي الزراعية كالصناعية ما بيف قضاء الحباني المنتجات تسكيؽ خاللو مف
 .الرمادم كالفمكجة

 

 (90الخريطة)

 طرؽ النقؿ الرئيسية كالثانكية في منطقة الدراسة. 

 

، مقياس 0309المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة النقؿ كالمكاصالت، مديرية طرؽ كجسكر االنبار ،
 .Arc Map 10.4.1(، كمخرجات برنامج 93333329)

  
 اغمب يربط الذم الرئيسي الطريؽ ىك الطريؽ ىذا يعد: الرمادم الجزيرة . طريؽ0

 مف الفرات لنير اليسرل طكؿ امتداد الضفة عمى يمتد إذ الدراسة، منطقة مقاطعات
 كنياية الركس اـ مقاطعة الى كصكالن  النمالة مقاطعة حدكد عند الياباني الجسر
 مف منطقة الدراسة لحماية انشأت ترابية سدة عف عبارة كىك الحبانية قضاء حدكد
 طريؽ الى لتنتقؿ 9180تبميطيا عاـ  تـ ذلؾ بعد ثـ الفرات نير فيضاف اخطار
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 تؤدم التي الفرعية الطرؽ مف العديد منو متشعب ابان يك  ذىابان  متعاكسيف بمسمكيف
 تكسعتيا تـ ايضان  ال يفكتنا اف ننكه ،(1)فييا المكجكدة كالمقاطعات القرل داخؿ الى
بيف  بمسمكيف ذىابا كايابا لتسييؿ عممية االتصاؿتصبح  لكي اغمبيا تبميط كتـ

 االتصاؿ زيادة في كبيران  دكران  الطريؽ ىذا لعبكما  ،البعض  بعضيا مع المناطؽ
 المجاكر. كريفيا المدينة بيف مباشر الشكؿب

مقاطعات منطقة الدراسة  الطريؽ ىذا يربط :سامراء - صقالكية - الجزيرة طريؽ..3
 يستمر ثـ الصقالكية ناحية الى ليصؿ الفرات يمتد لنير اليسرل الضفة عمى الممتدة

 كما لو االياب كاآلخر لمذىاب مسمكيف ذك كىك سامراء قضاء يصؿ حتى امتداده في
 قضاء الى ثـ كمف الصقالكية إلى الزراعية المحاصيؿ نقؿ في كبيرة أىمية
 .(2)الفمكجة

 
كبطبيعة الحاؿ اف اغمب الطرؽ الفرعية في منطقة الدراسة ىي طرؽ قديمة             

كضيقة كالعديد منيا غير مرصكؼ كمبمط ال يرتقي الى مستكل الطريؽ، حيث ال يمكف 
لكسائط النقؿ السير عمييا اثناء سقكط األمطار في فصؿ الشتاء فيي عبارة عف طرؽ ترابية 

حياف الى طرؽ مكحمة كزلقة. كمف الجدير بالذكر ضيقة كمتعرجة كتتحكؿ في كثير مف اال
اف اغمب االراضي الزراعية تككف بعيدة عف طرؽ النقؿ الرئيسية التي يربط منطقة الدراسة 
بالمناطؽ المجاكرة ، كبناء عمى ذلؾ يجد الفالح صعكبة في فالحة االرض كاداره شؤكنيا 

تغطية، الرم كشؽ القنكات البزؿ( التي كخاصة العمميات الزراعية)الحراثة ،التسميد، اعماؿ ال
 (.0صكره)التحتاج الى الكصكؿ الى االرض الزراعية 

 

رض اال كمف زاكية اخرل اف نقؿ المحاصيؿ الزراعية كاعالؼ الحيكانات مف          
 لتكفير الشتاء مكسـ اثناء فييا العبكر يصعب التي ،الزراعية الى اماكف استيالكيا

كمف البدييي عند القياـ بالتنمية الريفية االىتماـ بيذه الطرؽ كرصفيا  .ةالمدين في االستيالؾ
زراعية باألسفمت لتنمية االنتاج الزراعي كبالتالي تشجيع الفالح عمى استغالؿ االراضي ال

 بزراعة المحاصيؿ الزراعية.
 
 

 
                                                           

رسالة  ،التحميؿ الجغرافي الستعماالت االرض الريفية في ناحية  الحبانية ،صالح محمد عبد ((1
 .  81ص،0331 ،كمية التربية لمعمـك االنسانية ،جامعة االنبار ،ماجستير)غير منشكره(

(
2

 .176ابراىيـ جاسـ محمد حمد، مصدر سابؽ، ص (
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 ( احدل الطرؽ الريفية في مقاطعة كرطاف.0الصكره)

 
 .09/90/0309المصدر: التقطت الصكرة   

 

 

 كالخدمات السمع تدفؽ كتشمؿ تجارية بأنشطة القياـ بأنوُيعرَّؼ  اما التسكيؽ الزراعي
 إلى األشكاؿ مف شكؿ كبأم كصكليا كالمنتجات الزراعية حتى المحاصيؿ ظيكر نقطة مف

 فيك عممية قتصادماال البناء مف قسـ الزراعي التسكيؽ أصبح لقد .(1)األخير المستيمؾ
 في التفكير قبؿ محدد محصكؿ أنتاج المقبكؿ مف فميس الزراعي، اإلنتاج كمتممة مكممة
 بنقؿ القضاء في التسكيؽ عممية . تبدا(2)يستيمككنو مف في يد ةككضع ولتصريف كسيمو

 كاف( العمكات)لذلؾ المخصصة كالبيع التسكيؽ اماكف الى المزارع قبؿ مف الزراعية المنتجات
 فقد االماكف تمؾ الى محاصيمو بجمب الفالح يمـز معيف لقانكف تخضع ال العممية ىذه كانت
 في بيعيا عمى البعض يعمؿ حيف في االماكف تمؾ الى محاصيميـ المزارعيف بعض يجمب

 استيفاء مقابؿ االماكف ىذه ترتيب عمى يعمؿ مستثمر ىناؾ اف ام .مباشرة المحمية االسكاؽ
 العجمة حمكلة حسب األمكاؿ ىذه كتككف معيف محصكؿ جمب عند الفالح مف تؤخذ امكاؿ

 االسعار في التغير اف كالطمب العرض عممية الى االسعار تخضع ،لممحصكؿ الحاممة
 اذ( كآذار شباط)بيف ينحصر الذم الشتكم المكسـ في كالسيما االنتاج ذركة في يظير

 كيمك 03)سعة الكاحد الصندكؽ كصؿ سعر فقد .ليا مستكل ادنى الى االسعار تنخفض
 (كحزيراف ايار)شير نياية في االسعار ترتفع حيف في عراقي دينار الؼ( 90-3)مف( غراـ

                                                           

، عماف، االردف، (التسكيؽ الزراعي المفاىيـ كاالسس)كدكخي عبد الكريـ الحنطي،  ابي سعيد الديكجي  (1) 
 .3، ص 0330

 .900، ص 9103، دار الكتب، 9عبد الكىاب مطر الداىرم، االقتصاد الزراعي، ط  (2)
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 دكران  النكعية حجـ كبر)مثؿ كتمعب دينار الؼ( .3 -.9)بيف ما لو مستكل اعمى الى ليصؿ
 الحبة ،معينة مكاصفات تحمؿ كالتي منيا الجيدة سعر يرتفع اذ.ايضا االسعار تحديد في

 غير النكعيات اما غيرىا مف أكثر ركاج ليا يككف (االمراض مف المحصكؿ كخمك كالمكف
 مف بأكثر القضاء في الزراعية المحاصيؿ تسكيؽ اليو تتمخص. مختمفة بأسعار فتككف الجيدة
 : طريقة
 الطرؽ عمى المحصكؿ عرض خالليا مف يتـ كالمستيمؾ المنتج بيف :المباشر _البيع9

 داخؿ الفالح ببيع المحصكؿ يقـك اك مباشرة كتباع .الصناديؽ داخؿ لممزارع المجاكرة
بمغت نسبتو في منطقة الدراسة  نقؿ كأجكر معيف مبمغ احتساب .السكنية المناطؽ

.0%.  

 المحصكؿ جمب طريقيا عف يتـ كالمستيمؾ: كالكسيط المنتج بيف بالكاسطة البيع _0
 فرص لمفالح تتكفر كبذلؾ. العمني المزاد في بيعيا كيتـ( هالعمك )البيع مناطؽ الى

 تاجر الى المنتج لكصكؿ الثاني الطرؼ السمسار يدخؿ كىنا كمية اکبر تصريؼ
 آخر طرؼ يدخؿ قد كما. فيو يرغب الذم المكاف الى بنقميا االخير كيقكـ الجممة،
 يككف كبذلؾ الجممة تاجر الى المحصكؿ يجمب الذم المفرد تاجر كىك العممية بيذه
 جمب اثناء الربح مف ىامش تحقيؽ الى يسعى الكؿ الف ،المستيمؾ عمى عبئان 

% اما البيع 27 بمغت نسبة البيع بالكاسطة االسعار رفع كبالتالي المحصكؿ
  (.6انظر ممحؽ).%21الجماعي 

باقي  الى االنبار محافظة مف المحصكؿ نقؿ يتـ _البيع خارج المحافظة: اذ0
 اصحاب التجار مف مجمكعة تجمع طريؽ عف ،المحافظة خارج لمبيع المحافظات

 المحصكؿ مف كبيرة كميات كشراء العمني المزاد داخؿ في مختمفة حمؿ سيارات
 بيف المحافظة خارج الى المسكقة الكميات ىذه تختمؼ. محفظاتيـ حاجة حسب
كبمغ البيع في مركز القضاء  ،%10.بمغت نسبة البيع خارج المحافظة(1)ركاخ مكسـ

  (.8انظر ممحؽ).%29% كبمغت نسبة البيع في االقضية االخرل 61

 كالمشترم المصدر بيف الكسيط كمف الضركرم اف ننكه الى تعريؼ السمسار: كىك
 كيفاكض كالمشترم، البائع مف كؿ بيف النظر كجيات بتقريب بدكره السمسار فيقكـ المستكرد

                                                           
المشكالت الزراعية في قضاء الزبير كسبؿ معالجتيا لممدة مف  ،محمد حبيب كاظـ العكيمي (1)

 .00_09ص ،مصدر سابؽ ،(0398_0393)
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 الصفقة ترسؿ عندئذ منيما كؿ يرتضي الذم الثمف تحديد يمكف حتى الطرفيف مف كال
 (1).السمسار طريؽ عف المشترم الى البائع مف مباشرة

يتـ تسكيؽ الحبكب التي يتـ جمعيا كتسكيقيا الى سايمك الرمادم  كمف ثـ الى 
( الؼ دينار كفي 950,000) 1992الشركة العامة لمحبكب اذ بمغ سعر طف القمح 

( كيبيف لنا 560,000)2021( الؼ دينار لمطف الكاحد، كفي عاـ 250,000)2004
كالحككمي في منطقة الدراسة. اما دكافع ( اعاله الكمية المسكقة كالسعر المحمي 17الجدكؿ)

% اك ارتفاع االسعار بمغت نسبتيا في منطقة 38.8التسكيؽ فيي اما دكافع حككمية كبنسبة 
 الدراسة.

 

  (.0309-0303-0391(الكميات المسكقة مف محصكؿ القمح كالذرة لممدة )98الجدكؿ)

 السعر)حككمي( دينار السعر )محمي( دينار الكمية /طف السنة

03912020_ 033. 3.3 .63 

03032021_ 99333 303 .63 

0309_0300 890. 363 .63 

    الذرة الصفراء التركية

0303_0309 903 8.3 9333 

المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، شعبة زراعة الخالدية بيانات )غير 
 .0309منشكرة( 

                                                           
 ،تقييـ جغرافي لمراكز  تسكيؽ المنتجات الزراعية  في محافظة كربالء ،سحر رعد ىاشـ المسعكدم (1)

 .  .0ص ،0390رسالة ماجستير)غير منشكرة(.
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 الجاىٕالفصل 
الطبٔعٔ٘ املؤثشٗ يف  املشهالت

االىتاج الضساعٕ يف سٓف قضاء 
 .احلباىٔ٘

 

 :املياخٔ٘  املشهالت :اّال
 ت الرتب٘:شهالم :ثاىٔا
 فات الضساعٔ٘:اآل:ثالجا
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 الفصل الجاىٕ
الطبٔعٔ٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ يف سٓف  املشهالت

 قضاء احلباىٔ٘
الطبيعية التي تؤثر سمبا في االنتاج  المشكالتتكجد في منطقة الدراسة الكثير مف 

الزراعي كتقمؿ مف كمية االنتاج الزراعي سكاء في النكعية اك الكمية كما انيا تؤثر سمبا في 
 :تقميؿ المساحات الصالحة لمزراعة كمنيا

 :climatic problemsاملياخٔ٘  املشهالت :ّاًلأ
مف المعركؼ اف منطقة الدراسة تقع ضمف المناخ الحار الجاؼ الذم ينعكس عمى 
معظـ االنشطة كيأتي القطاع الزراعي في مقدمتيا مف حيث التأثر بالخصائص المناخية 

 : المشكالتكمف ىذه  .كيجابااسمبا 

  :Drought اجلفاف. 9
مكاناتو باإلنساف ليا صمة منتظمة كغير طبيعية مؤقتة مناخية ظاىرة  االقتصادية كا 

. (1)التبخرالحرارة ك  معدالت كزيادة الشمسي االشعاع كشدة كتقمبيا االمطار قمةمسبباتو  كمف
نما فقط األمطار سقكط ـاعدان ىك الجفاؼ اف يعني ال كىذا  فترة في كفايتيا كعدـ قمتيا كا 
نتاج نمك  التي الزمنية المدة ىك فالجفاؼ لذلؾ ،كالصيفية منيا الشتكية الزراعية المحاصيؿ كا 
 مسببة النباتات أكراؽ مف ينتح ما أك منيا يتبخر مما أقؿ التربة في المياه كمية فييا تككف
كينقسـ الجفاؼ  .(2)اإلنتاجية في كنقص كاليالؾ الذبكؿ عنيا ينتج لممحاصيؿ كاسعة اضراران 

 نذكر منيا:عدة انكاع 

 مثؿ في يكجد كال ،لمنبات الضركرية الماء مقدار ساكمت رامطا ال تكجد إذ :الدائـ الجفاؼ 
 النكع كىك اإلركاء بعمميات إال الزراعة تقكـ كال التأقمـ الشديدةالنباتات  نكاعاال ا االماكف ىذه
 .الصحراء تمثمو الذم

                                                           

 SPIتحميؿ أثر نكبات الجفاؼ المناخي عمى الغطاء النباتي باعتماد مؤشر  ،خميؿ كاظـ جاسـ العيساكم(1) 
المجمة العراقية لدراسات الصحراء  ،Gisفي محافظة األنبار )إقميـ الجزيرة( باستخداـ  NDVIكقرينة 

 ..9ص  - 9العدد  - 93المجمد  -جامعة األنبار  -

 (2)
Roger. G.Baarry، Richard. J. Chorley، Atmosphere. weather and climate Athed 

.Rout ledge  London.2004،p84  .   
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 كانعداميا االمطار عمى فصؿ الشتاءر سقكط باقتصا النكع ىذا يتميز :الفصمي الجفاؼ. 0
 . المطير الشتاء الفصؿ في الزراعة الصيؼ كيمكف فصؿ في

في  حدث ىذا النكعكي األمطار تذبذب أك انتظاـ عدـ يحدث بسبب الطارئ: الجفاؼ. 0
 يؤدم مما رامطاال بدكف اف تيطؿ طكيمة مدةيستمر  فقد .الرطبة كشبو الرطبةالمناطؽ 

 بسبب كيحدث .(1) بو التنبؤ لصعكبة الجفاؼ انكاع أخطر مف كىك. النباتات مكت الى
 يعتبر الجفاؼ أنكاع مف النكع ىذا إف .كالمكاف الزماف في لألمطار الحرج الطبيعي التغاير
 عف الفالحيف يمتنع كبالتالي المطرم المكسـ بداية في يحدث أف أما كذلؾ كبيرة مخاطر ذات

 . (2) جافة سنة تككف أف مف خكفا الزراعة

 كاف ،المزركعات حاجة عف (التربة رطكبة أك الجكية) الرطكبة تقؿ :متكقعال غير الجفاؼ.3 
 النبات ليالؾ يؤدم اتالنبات اليو حتاجت الذم المقدار عف الشيرية اليكمية الرطكبة انخفاض

 كميات انخفاض في تتمثؿ طبيعية ظاىرة الجفاؼ إف ذلؾ مف يتبيف .كثافتو قمة أك قزمية أك
 تستمر قد كالتي معينة، أكقات في االعتيادية معدالتيا عف تناقصيا أك الساقطة األمطار
اذ اف ،(الدائـ الجفاؼ)النكع االكؿ  ضمف تقعاف منطقة الدراسة  يبدك ك ،(3) طكيمة لفترات

لذلؾ اعتمدكا عمى  المياه مف المزركعات حاجة تكفي ال امطار منطقة الدراسة شتكية
 :اشكاؿ الجفاؼ االخرل ىي  كمف .االركاء

 كالثمجية المطرية التساقط كميات اف يعني: Climatic Drought المناخي الجفاؼ. 9
 التساقط كمية في عجز حدكث أم ،العادية مف أقؿ تككف معينة منطقة في عمييا المحصؿ
 درجات معدالت كارتفاع الشمسي اإلشعاع ساعات بزيادة ذلؾ كيرتبط مع المعدؿ مقارنة
 .(4)كالنتح التبخر كمية زيادة الى يؤدم مما الحرارة

 يحدث الجفاؼ مف مستمرة مدة كىي (:Agricultural Drought) الزراعي الجفاؼ .2
. التربة في (root zone)الجذكر منطقة عند الرطكبة في كانخفاض االمطار، في نقص فييا

                                                           

تحميؿ جغرافي  لكاقع الجفاؼ كالعجز المائي المناخي كاالمكانات المقترحة لمعالجتيا  ،مثنى فاضؿ عمي(1) 
 .093ص ،0العدد  ،)دراسة تطبيقية عمى محافظة النجؼ( مجمة آداب الككفة

 (2)
 –ظاىرة الجفاؼ كأثرىا في إنتاج القمح كالشعير في محافظات نينكل  ،ناصر كالي فريح الركابي 

 .63ص،0330 ،جامعة بغداد –كمية اآلداب ،اطركحة دكتكراه )غير منشكرة( ،ذم قار -ديالى

 (3)
 ..09ص ،مصدر سابؽ ،مثنى فاضؿ عمي 

 (4)
مكانات ا ،عمي جاسـ جكده الكناني  الزراعة المستدامة في لعالقات المكانية بيف مظاىر الجفاؼ كا 

 ،جامعة البصرة –رسالة ماجستير )غير منشكرة( كمية التربية لمعمـك اإلنسانية  ،محافظة بابؿ
 .96ص،0391
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. مزركعة اك طبيعية كانت سكاء النباتات جفاؼ عمى بسرعة ينعكس المياه مف التربة كجفاؼ
 يعني كالذم (Pedology Drought)البيدكلكجي بالجفاؼ ايضا الزراعي الجفاؼ كيسمى
 (1).الندل بكساطة الترطب لغياب اك االمطار ىطكؿ لعدـ الترب جفاؼ

 كحرج كاضح انخفاض ىك: (Hydrological Drought( )الييدركلكجي)المائي .الجفاؼ0
. (2)المائية كالمجارم االنيار مناسيب في كاضح كانخفاض الباطنية المياه مستكيات في

 المناخي الجفاؼ عف ةمتأخر  صكرةب الييدركلكجية الجفاؼ ظركؼ تأتي ما كبالعادة
 يحصؿ الييدركلكجي الجفاؼ اما االمطار نقص بسبب المناخي الجفاؼ يحدث كالزراعي،

 (.9صكرة) .(3)التربة رطكبة نقصاف بسبب

 الفرات. نير( جفاؼ 9صكرة)

 
 . 0300/./00التقطت الصكرة بتاريخ المصدر: 

 
تطبيؽ معادلة  كمف ،عف جفاؼ منطقة الدراسة  لكي ال يككف الكالـ عشكائيان  

كناتج  (عاـ يقع ضمف المنطقة )الجافة شكؿثكرنثكيت تبيف اف مناخ منطقة الدراسة كب
 :(4)تيةتأخذ المعادلة الصيغة اآل(.كما 18)الجدكؿ(.انظر 6509المعادلة ىك)

                                                           

 (1)
لمطباعة كالنشر  اآلداب دار ،الجفاؼ المناخي في العراؽ الماضي كالحاضر ،ساالر عمي خضر الدزني 

 . 08ص ،0309 ،9ط ،كالتكزيع

 (2)
 .00ص ،نفس المصدر ،الدزنيساالر عمي خضر  

 
( (3

 Donald A. Wilhite ،preparing for drought a guidebook for developing 

countries،cit، P 6.    

قصي عبد المجيد السامرائي، المناخ التطبيقي، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،  ،عادؿ سعيد الراكم(4) 
 .993، ص9113بغداد، 
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 :ف  أ إذ
 r.السكاقط السنكية/ ممـ= 
Tء=معدؿ درجة الحرارة السنكم/ ـ. 
 

 (18)الجدكؿ
 كفؽ معادلة ثكرنثكيت )كفاية المطر(. الدراسةمناخ منطقة  

مجمكع االمطار 
 السنكم/ممـ

معدؿ درجة الحرارة 
 /مئكم

كفاية االمطار 
 الساقطة

نكع 
 المحطة

 جافة 6509 00500 99650
 .(4)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر: 

 

 (19)الجدكؿ
 مناطؽ مناخية حسب كفاية المطر حسب معادلة ثكرنثكيت.  

 وفب٠خ اٌغٛالػ ٚصف إٌّطمخ

 96الً ِٓ  خبفخ

 09-96 شجخ خبفخ

 60-00 شجخ سغجخ

 908-63 سغجخ

 ٚاوثش900 سغجخ خذا

 

نكع المناخ لألشير المطيرة في محطة منطقة الدراسة تـ االعتماد عمى كلتحديد 
 : (1)معادلة ديمارتكف لتحديد المناخ كتكتب بالصيغة االتية

 
 فاذا كاف الناتج:

                                                           

 (1)
حساب معامؿ الجفاؼ كتحديد نكع المناخ لألشير المطيرة في محطات مختارة  ،محمدجكدت ىدايت  

 .68ص  ،0303  ،0العدد  ،.9المجمد  ،الدراسات العممية ،مجمة جامعة كرككؾ ،في العراؽ

 12 ×                                           معامؿ الجفاؼ لشير معيف=
 (mm)معدؿ االمطار ذلؾ الشير

 (ْْ c)معدؿ درجات الحرارة لنفس الشير
+10 
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 يككف نكع المناخ )جافا( (.(اقؿ مف
 ( يككف نكع المناخ)شبو جاؼ( 93-.بيف )

 ( يككف نكع المناخ)رطبا(93اكثر مف)
 

 (03)الجدكؿ
معامؿ الجفاؼ كنكع المناخ لألشير المطيرة في محطة الرمادم المناخية حسب معامؿ  

 (.0391-9109ديمارتكف لممدة )
االشير 
 المطيرة

كانكف 
 الثاني

 ايمكؿ ايار نيساف اذار شباط
تشريف 
 االكؿ

تشريف 
 الثاني

 كانكف
 األكؿ

معامؿ 
 الجفاؼ

9.47 8.97 5.80 4.02 1.29 0.11 2.74 6.02 7.44 

نكع 
 المناخ

شبو 
 جاؼ

شبو 
 جاؼ

شبو 
 جاؼ

شبو  جاؼ جاؼ جاؼ جاؼ
 جاؼ

شبو 
 جاؼ

 (.3)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 
 

 (90)الشكؿ
 ديمارتكف لممدة معامؿ حسب المناخية الرمادم محطة في المطيرة لألشير الجفاؼ معامؿ 

(9109-0391.) 

 
 (.03)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
( يتبيف لنا اف كؿ مف االشير)نيساف، ايار، ايمكؿ، تشريف 03)الجدكؿكمف مالحظة 

، 9501، 3530االكؿ( كانت اشير جافة اذ بمغ معامؿ الجفاؼ طبقا لمعيار ديمارتكف)
( عمى التكالي، ككانت االشير)كانكف الثاني، شباط اذار، تشريف الثاني، كانكف 0583، 3599

كانون 
 الثانً

 اٌار نٌسان   اذار شباط
 اٌلول

تشرٌن 
 االول

9.47 
8.97 

5.8 

4.02 

1.29 

0.11 

2.74 
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( 8533، 6530، 503.، 0518، 1538كف)االكؿ( كانت اشير شبو جافة طبقا لمعيار ديمارت
 (. 90)شكؿالتكالي.كما مبيف في ال

 تحدد التي (الطبيعية) الجغرافية الخصائص مقدمة في المختمفة بعناصره المناخ عدي
 التربة عمى المباشرة غير أك المباشرة تأثيره عف فضال ،(رطبة اـ جافة) المنطقة خصائص
 تقع .الزراعي النشاط مقدمتيا كفي المختمفة البشرية االنشطة ك المائية كالمكارد كالنبات
 كارتفاع الشمسي االشعاع معدالت بارتفاع يتصؼ الذمضمف المناخ الجاؼ  الدراسة منطقة
 مف يتبيف لنا .(1)اخرل الى سنة مف كتذبذبيا االمطار كشحة كالسنكم اليكمي الحرارم المدل
 في اعالىامعدالتيا الشيرية  بمغتقد  النظرية الشمسي السطكع ساعاتعدد  اف (3) الجدكؿ
 ساعة( 15.0) (االكؿ كانكف) شير في قمياكأ ،التكالي عمى يكـ ساعة( 9353( )تمكز) شير
 اشير في اعالىامعدالتيا  بمغت فقد الفعمية السطكع ساعاتاما عدد  التكالي، عمى يكـ
 كانكف) أشير في ياقمكا التكالي عمى يكـ ساعة( 9950 ،90 ،9050) (آب ،تمكز ،حزيراف)

 منطقة أف تقدـ مما اتضح. التكالي عمى يكـ ساعة( 650 ،651) (األكؿ كانكف ،الثاني
 الحرارة درجاتفي  ارتفاع يحدث كىذا الشمسي السطكع ساعات عدد زديادبا تتسـ الدراسة
 ياددز ا أف لأخر  ةناحي كمف المائية المسطحاتالنباتات  ك التربة مف التبخر ؿمعد ةكزياد
 قمة كيكدم ذلؾ الى لألمطار ةالحقيقي القيمة تخفيض الى يؤدم السطكع ساعات عدد

 فيما يتعمؽ اما. الجفاؼ كسيادة كبير مائي كعجز طنيةاكالب السطحية المائية بالمصادر
 ،0050( )آب نمكز، حزيراف،)اشير في العظمى الحرارة لدرجة معدؿ بمغ فقد الحرارة درجاتب

( شباط ،الثاني كانكف)أشير في ياقمكا ،كىك اعمى معدؿ ليا التكالي عمى ـْ  (30 ،3050
 فيعمى ارتفاع ليا ا بمغت الصغرل الحرارة درجة معدؿ أما التكالي، عمى ـْ  (9059 ،9.50)

 كانكف) اشير في كاقميا التكالي، عمى ـْ ( 0.50 ،0650 ،0051( )آب تمكز، حزيراف،)اشير
 .التكالي عمى ـْ ( 51. ،358) (شباط ،الثاني

 الطاقة زيادة خالؿ مف التبخر معدالت ارتفاع مع الحرارة درجات ارتفاع كيقترف 
 الى تؤدم الحرارة درجات ارتفاع أف آخر جانب كمف بخار الى تحكلو ثـ كمف لمماء الحركية
 تكفر العممية تمؾ تتطمب ليذا التبخر عف الناجـ النقص لسد لممياه النباتات امتصاص زيادة

 انخفاض عمى الحرارة درجات ارتفاع تعمؿ ككما النقص لتعكيض لممياه كميات كبيرة مف
 تأخذ فأنيا األمطار اما. المنطقة في مائي عجز حدكث كبالتالي لألمطار الفعمية القيمة

                                                           

االثار البيئية  لظاىرة الجفاؼ في محافظة  بابؿ كاالمكانات  المقترحة  لمحد  ،افراح ابراىيـ شمخي  (1) 
 ،00العدد ،جامعة بابؿ ،مجمة كمية التربية االساسية  لمعمـك االنسانية التربكية ك االنسانية ،منيا

  .9330ص ،0390
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 االمطار ىطكؿ يتكقؼ ثـ مـم( 356)ايار شير الى ممـ( 353)ايمكؿ شير مف بدأ ليطكؿبا
 كحتى االكؿ تشريف شير مف تبدأ األمطار ىطكؿ أف فكيتبي ،(آب ،تمكز ،حزيراف)اشير في

 الرطكبة اما. السنة مف أشير( .)فاؼجال مدة يجعؿ ىذا فقط رشيك ( 8)في ام ايار شير
 عمى% (.6 ،8059) (االكؿ كانكف الثاني، كانكف) اشير في ليا نسبة أعمى فسجؿ النسبية
اف  .التكالي عمى( % .0 ،0950 ،0359( )آب تمكز، حزيراف،)اشير في اقميكأ التكالي،
 لألمطار الفعمية القيمة ضانخفكا التبخر معدؿ رفع الى يكدم الصيؼ في الرطكبة نقصاف
 الشمالية الرياح كما اف. الجفاؼ سيادة عمى ذلؾساعد  مما السطحيةالجكفية ك  المياه كشحة
 تمكز شير في ليا معدؿ أعمى بمغت كقد السائدة الرياح منطقة الدراسة ىي في الغربية

 ،الثاني تشريف ،االكؿ شير)تشريفافي  ثا/  ـ( 958)تسرعة ليا كاناما اقؿ  ثا ـ/ (050)
 ارتفعت الرياح سرعة ازدادت فكمما التبخر عممية حدكث في الرياح تساعد .(كانكف االكؿ

 ك افةجال اليكاء طبقة امكاني ليحؿ الماء ببخار المشبع اليكاء إزالة خالؿ مف التبخر معدالت
 ،حزيراف أشير في لو ارتفاع فأعمى لتبحرا معدالت اما. الجفاؼ لظيكر تساعد ظركؼ خمؽ
 كانكف)أشير في تكان قيمة كاقؿ ،التكالي عمى ممـ( 39950 ،33058 ،00953) (آب ،تمكز

 الدراسة منطقة أف سبؽلنا مما  فيتبي .التكالي عمى مـ( م0358 ،8359)(األكؿ كانكف الثاني،
 كزيادة الحرارة درجات ارتفاع عمى ساعد مما الشمسي اإلشعاع معدالت بارتفاع تتميز

 االمطار سقكط فاضانخ عف فضال ،المائية كالمسطحات النباتك  التربة مف التبخر معدالت
مفككة ىشة  التربة كجعؿ النباتي الغطاء نقص عمى ساعد مما اخرل الى سنة مف كتذبذبيا
 .الجفاؼ مظاىر كبركز جافة

  Evaporatio transpiration:اليتح -التبدش بْاطط٘ املائٕ الضٔاع. 0
 المسطحات مف بخار شكؿ عمى الماء انطالؽ بو كيقصد (Evaporatioالتبخر)

 تطمقو الذم الماء بخار فيك (Transpiration) النتح أما الجكم، الغالؼ إلى كالتربة المائية
 أجساـ مف المنطمؽ البخار عف فضال أكراقيا عمى المكجكدة الفتحات مف اليكاء إلى النباتات

 بحرتبال مجتمعيف عمييما يطمؽ كالنتح التبخر النكعيف ككال كاإلنساف الحيكانات
 المحتـ أك الممكف التبخر :إلى التبخر يقسـ .(1)(Evapotranspiration)النتحي

(potential evaporation) شبعةتالم التربة مف أك يةائالم المسطحات مف التبخر ىك 
 يمكف تبخر أعمى كىك مستمر الشكؿب ةالمفقكدالمياه  عف لمعكض فيكت ياهم تكجد إذ بالمياه

                                                           

 (1)
أثر المناخ عمى كفاءة العامميف كقدرتيـ اإلنتاجية في محافظة  ،نقيب عباس حماد ىديب الفيداكم 

 ،0309 ،نباراالػػ جامعة  اإلنسانيةكمية التربية لمعمـك  ،رسالة ماجستير)غير منشكرة( ،األنبار
 . .0-03ص
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 (Actual evaporation) الحقيقي التبخر. (1)المناخية بالظركؼ بالعادة كيتأثر حدثي اف
 التبخر كيكازف جدا الجافة التربة في نعدـي إذ التربة مف بالفعؿ المتبخرة المياه مقدار ىي

/ التبخر طريؽ عف المائي الضياع رفةمع .(2)المائية كالمسطحات المشبعة التربة في الممكف
 ،نمكه فترة خالؿ زراعي محصكؿ لكؿ المائية االحتياجات تقدير فػي بالغة أىمية ذات النتح
 المناخية لمظػركؼ غيرىػا مػف مالئمػة األكثر الزراعية المحاصيؿ اختيار أساسو يمكػف كالذم

 الرم مشاريع تصميػـ في يتحكـ انو الى اضافة. ما منطقة في السائدة كالمائية الحرارية
 اذا خصكصا الزراعية الحقكؿ الى المياه ال يصاؿ الالزمة الرم شبكة سعة فييا بما المختمفة
 .(3)الرم مياه مف القصػكل حاجتيا المحاصيؿ فييا تتطمب التي الفترة اخذنا

كبناء عمى ذلؾ تـ استخراج معدالت التبخر/ نتح في منطقة الدراسة بكاسطة معادلة 
 ايفانكؼ.

 ( معادلة )ايفانكؼE=0.0018(T+25)
2
(100-A)

 

Eالنتح الكمي)مممتر(-=التبخر  
T)متكسط درجة الحرارة الشيرم)مئكم=  
A)%(متكسط الرطكبة النسبية الشيرم=  

المناخية عمى العالقة الكمية بيف التساقط ككمية  ،المائيةكيطمؽ مصطمح المكازنة 
كتتأثر المكازنة المائية  ،التبخر المنتج لمعرفة مناطؽ الفائض المائي كمناطؽ العجز المائي

. (4)(الرطكبة النسبية ،، التساقطدرجة الحرارة)ساس ببعض العناصر المناخية كمنياأ الشكؿب
لدكرة الييدركلكجية الطبيعية التي تتميز بيا العالقة بيف كما يمكف تعريفيا بانيا جزء مف ا

التساقط المطرم عمى منطقة ما كمجمكع ما تفقده ىذه المنطقة مف مياه بأشكاؿ مختمفة، 
( في النظاـ Out puts(، كالمخرجات )Inputsكتفترض المكازنة المائية أف المدخالت )

                                                           

 .009ص ،مصدر سابؽ، اسس عمـ المناخ ،عدناف ىزاع البياتي  ،صباح محمكد الراكم (1) 

 .11، ص مصدر سابؽ ،غانـعمي أحمد (2) 

 .60ص  ،مصدر سابؽ ،سعدكف ضاىر خمؼ الدليمي(3) 

 ُأطركحة ،الجكفية كاستخداماتيا في محافظة القادسيةالتحميؿ المكاني لممياه ،عباس فاضؿ عبيد القره غكلي
 ..6ص ،0393 ،دكتكراه)غير منشكرة( كمية التربية، الجامعة المستنصرية

 (4)
االثار البيئية  لظاىرة الجفاؼ في محافظة  بابؿ كاالمكانات  المقترحة  لمحد  ،افراح ابراىيـ شمخي 

 .9338ص ،مصدر سابؽ ،منيا
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زيادة أك نقصاف ألحد ىذيف العنصريف الييدركلكجي يجب أف تتساكل، كفي حالة حدكث 
 .(1) أك الجكفية في المنطقة فيتحكؿ الفرؽ إلى تغيير في خزيف المياه السطحية

 
 .(0391-9109الحبانية لممدة)التكازف المائي الشيرم في ريؼ قضاء ( 09)الجدكؿ

 الشفور
حسب  معدل التبخر/ نتح املؿؽن مؾم

 معادلة ايػانوف
 االمطار/مؾم

 

 الـؼص/مؾممؼدار 

 39.44- 19.7 59.14 كانون الثاني

 66.29- 20.2 86.49 شباط

 125.75- 15.7 141.45 اذار

 148.2- 12.4 160.6 نقسان

 292.1- 4.6 296.7 آيار

 114.3- 0 114.3 حزيران

 434.7- 0 434.7 متوز

 401.7- 0 401.7 آب

 273.9- 0.4 274.3 ايؾول

 205.3- 9 214.3 تشرين األول

 103.1- 16.5 119.6 تشرين الثاني

 70.4- 17.7 88.1 كانون األول

 189.6- 9.68 199.28 املعدل

 (.3)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 
أعمى معدالتيا  ت( اف قيـ التبخر النتح الممكف سجم09)الجدكؿكيتبيف لنا مف 

( عمى التكالي 33958 ،30358( فبمغت )خالؿ أشير الصيؼ السيما اشير )تمكز، آب
األمطار التي سجمت ىطكؿ كيعكد السبب ذلؾ إلى ارتفاع معدالت درجات الحرارة كعدـ 

، عمى التكالي في حيف ( ـ0056 ،.0350رة لألشير نفسيا )أعمى معدالت لدرجات الحرا
بينما سجمت اقؿ  ،( % عمى التكالي.0 ،0950سجمت أقؿ معدالت الرطكبة النسبية )

فبمغت  (كانكف األكؿ ،التبخر النتح الممكف خالؿ أشير الشتاء كانكف الثاني معدالت لقيـ
 ،.151( ممـ كىي االشير نفسيا التي شيدت انخفاض في درجات الحرارة )0059 ،1593.)

 ( ـ عمى التكالي بينما سجمت أعمى معدالت لمرطكبة.9053
                                                           

 (1)
 .6.ص ،مصدر سابؽ ،غكلي القره عبيد فاضؿ عباس 
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لمعجز المائي بمغ  كعند حساب المكازنة المائية المناخية، اتضح أف المعدؿ العاـ
( ممـ عمى -33958 ،-30358كسجؿ أعمى قيمة لمعجز في شير تمكز كاب ) ،( -90156)

 ،-01533كانكف االكؿ ) ،شباط ،شير كانكف الثاني بينما اقؿ قيمة لمعجز كاف في التكالي
 يعزل كبير مائي عجز مف تعاني الدراسة منطقة أف يمكف القكؿ .( ممـ-8353 ،-66501
 التي المياه كميات قمة عمى اثر مما التساقط حساب عمى النتح التبخر معدالت الرتفاع
 عف فضال ،منيا النشاط الزراعي االقتصادية كاالنشطة كالحيكاف كالنبات االنساف يحتاجيا
 لمتجكية كالتعرية بأنكاعيا. كتعرضيا كتفككيا التربة جفاؼ

نمك المحاصيؿ في منطقة معامؿ المحصكؿ مكزعة عمى مدة  KC( قيـ 00)الجدكؿ
 الدراسة.

 9ن 0د 9د ا٠ٍٛي اة رّٛص زض٠شاْ ا٠بس ١ٔغبْ اراس شجبغ 0ن اٌّسصٛي

 0.8 0.4 - - - - - - 0.5 1 1.2 1.2 اٌمّر

 0.8 0.4 - - - - - - 0.3 0.8 1.2 1.2 اٌشؼ١ش

ص٘شح 

 اٌشّظ
- - 0.58 0.68 0.84 1.02 0.49 - - - - - 

اٌزسح 

 اٌصفشاء
- - - - - - 1 1 0.8 0.5 0.2 - 

اٌخعشاٚاد 

 اٌشز٠ٛخ
0.5 0.6 0.8 - - - - - - 0.7 0.5 0.5 

اٌخعشاٚاد 

 اٌص١ف١خ
- - 0.8 0.8 0.8 0.9 1 0.9 0.7 - - - 

 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 اٌجغبر١ٓ

. نبيؿ ابراىيـ الطيؼ، عصاـ خضير الحديثي، الرم ك أساسيتو كتطبيقاتو، كزارة التعميـ العالي 9المصادر: 
 .003، ص 1988كالبحث العممي، جامعة بغداد، 

. سالـ ىاتؼ احمد الجبكرم، تأثير المناخ في حساب المقنف المائي لمحصكؿ زىرة الشمس في 0 
 .88، ص 0396ة األستاذ، العدد الخاص بالمؤتمر العممي الرابع لسنةمحافظات االنبار، بغداد، كاسط، مجم

 

 اقصى فترة كتحديد الزراعية، لممحاصيؿ المائية االحتياجات عمى التعرؼ مف بدال
ف ،احتياج مائي  أدنى كفترة مائي احتياج  المختمفة لممحاصيؿ المائية االحتياجات تقدير كا 
 .المتكفرة لممياه المثمىدارة الا ةيالمرحمة االكلى كالميمة لتخطيط الِ  ىي
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اليجاد كمية االستيالؾ المائي لمحاصيؿ منطقة الدراسة تـ استخداـ المعادلة 
 : (1)االتية

 Cu=ETO× Kc  

  :ف  إ إذ 

Cu.االستيالؾ المائي = 
ETO.التبخر نتح ممـ = 

 Kc.معامؿ المحصكؿ = 
 لممحاصيؿ( النتح -التبخر)المائي االستيالؾ قيـ إلى اف( 00)الجدكؿ بيانات تشير

تيالؾ السفا قيميا، في تفاكتا ىناؾ أف يالحظ إذ ،0391 لعاـ منطقة الدراسة في المزركعة
 تمؾ االستيالؾ لممحاصيؿ اقؿ مف ممـ (448.484)حكالي البالغ الشتكية ممحاصيؿل المائي
 حاجة اختالؼ أخرل جية مف أما جيةمف  ممـ( 9.83599)بحكالي الصيؼ في تزرع التي

 محصكؿ استيالؾ مجمكع بمغ حيث المختمفة، نمكه مراحؿ خالؿ المياه مف الكاحد المحصكؿ
 . ( ممـ514.826حكالي) القمح

 محصكؿ بمغ بينما ،(141.45)أذار بحكالي شير في كخاصة المذككر العاـ كفي  
 اما ممـ (113.16) بحكالي شير اذار في كخاصة نفسو العاـ في ممـ( 3.35396)الشعير

 شير في كخاصة ممـ( 1186.91)حكالي المجمكع االستيالؾ بمغ الصفراء الذرة محصكؿ
 بكاقع لممياه استيالكا األكثر مف فتعتبر البساتيف أما ممـ،( 434.7) بحكالي تمكز

 مقارنتيا يمكف .الحارة الصيؼ اشير في كخاصة نفسو العاـ في ممـ( 1912.244)
 .لمنير المائي التجييز في كالعجز الفائض فترة إلى لمتكصؿ الشيرية التصاريؼ بمتكسطات

 بكامؿ تزكدىا كعدـ الدراسة لمنطقو المائية الحصو انخفاض البد مف االشارة الى
 اخر الى شير مف اخرل الى سنو مف رمال مياه كميو تذبذب الى باإلضافة المائية حصتيا
  .الزراعية لممحاصيؿ المائية االحتياجات زياده مع تتناسب ال التي

 

                                                           

 (1)
التقييـ الجغرافي  لالحتياجات المائية لمحصكؿ الحنطة  في المنطقة  ،عمي كاظـ جكاد الخزعمي 

كمية  ،رسالة ماجستير)غير منشكرة( ،(0398-0396الصحراكية في محافظة كربالء لممكسـ الزراعي)
 . 903ص،0390،جامعة كربالء ،التربية لمعمـك االنسانية
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( االستيالؾ المائي)التبخر/ نتح(ممـ/شير لممحاصيؿ المزركعة في 00)الجدكؿ
 منطقة الدراسة.

 اٌشؼ١ش اٌمّر اٌشٙٛس
ص٘شح 

 اٌشّظ

اٌزسح 

 اٌصفشاء

اٌخعشاٚاد 

 اٌشز٠ٛخ

اٌخعشاٚاد 

 اٌص١ف١خ
 اٌجغبر١ٓ

 29.57 - 29.57 - - 70.968 70.968 0وبْٔٛ 

 51.894 - 51.894 - - 103.788 103.788 شجبغ

 113.16 113.16 113.16 - 82.041 113.16 141.45 اراس

 128.48 128.48 - - 109.208 48.18 80.3 ١ٔغبْ

 267.03 237.36 - - 249.228 - - آ٠بس

 80.01 102.87 - - 116.586 - - زض٠شاْ

 434.7 434.7 - 434.7 213.003 - - رّٛص

 361.53 361.53 - 401.7 - - - آة

 - ا٠ٍٛي
 

- 219.44 - 192.01 192.01 

 150.01 - 150.01 107.15 - - - 9رشش٠ٓ 

 59.8 - 59.8 23.92 - 47.84 47.84 0رشش٠ٓ 

 44.05 - 44.05 - - 70.48 70.48 9وبْٔٛ

 1912.244 1570.11 448.484 1186.91 770.066 454.416 514.826 اٌّدّٛع

 ( كمعادلة االستيالؾ المائي.00)الجدكؿ( ك 09)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 

 :Soil problems ت الرتب٘شهالم :ثاىٔا
 خاصة كالبيئة الزراعة قطاعي تكاجو التي المشاكؿ أىـ مف التربة تشكالم تعتبر

 األمفك  الزراعية اإلنتاجية عمى السمبيكاثرىا  .الجافة كشبو الجافة المناطؽ في
.كما انيا تأتي بعد المناخ مف حيث التأثير عمى الزراعة. مف خالؿ مالحظة (1)الغذائي
يتبيف لنا اف مف ابرز المشاكؿ التي تعاني منيا تربة منطقة  ،(91)الشكؿ( ك 03)الجدكؿ

كادنى نسبة  ،%( .915%( كعدـ تكفر المستمزمات الزراعية )03الدراسة ىي الممكحة بنسية)
( 8مف مالحظة الممحؽ) لمياه مف عينة الدراسة.حر كقمة ا%( لكؿ مف التص6.2)
ة شكمبيف مقاطعات منطقة الدراسة حيث نالحظ اف م المشكالت( نالحظ تبايف 19)الشكؿك 

%( في 3%( في حصيبة الشرقية، كادنى نسبة)34قمة المياه حظيت بأعمى نسبة ىي)
%( في 3كادنى نسبة)، سف الذباف%( في 26اما الممكحة فكانت بأعمى نسبة ىي) .البكبالي
كادنى نسبة  حصيبة الشرقية%( في 33ة االدغاؿ سجمت اعمى نسبة )شكم، اما مالبكبالي

 ( في%00سجمت اعمى نسبة ). اما عدـ تكفر المستمزمات الزراعية فأـ الركس%( في 4)

                                                           

 (1)
الجامعة  ،كمية المكارد البحرية ،ممكحة التربة أسبابيا كآثارىا عمى الزراعة كالبيئة ،كريبة سميـ عمي سميـ 

 .90ص،ـ30،2019،العدد(3)المجمد ،ليبيا ،ةاألسمرية اإلسالمي
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سجمت اعمى نسبة ة فقر التربة شكم. اما مفي سف الذباف( %0كادنى نسبة ) حصيبة الشرقية
ة دكر السكف شكم. اما مسف الذباف،  النمالةلكؿ مف ( %3كادنى نسبة ) غزكاف في (09%)

. النمالة، اـ الركس ( في%9) كادنى نسبةحصيبة الشرقية   ( في%03سجمت اعمى نسبة )
 (.8انظر ممحؽ)

 تربة منطقة الدراسة.في االنتاج الزراعي  منيا( المشاكؿ التي يعاني 03)الجدكؿ
 ٔغجخ% ػذد خشىٍاٌّ

 16 58 لٍخ ا١ٌّبٖ

 34 132 اٌٍّٛزخ

 6 24 االدغبي

 19 72 ػذَ رٛفش اٌّغزٍضِبد

 6 24 فمش اٌزشثخ

 19 74 دٚس عى١ٕخ

 100 384 اٌّدّٛع

 . (1ممحؽ) ةاسة الميدانية: استمارة االستبانالمصدر: الدر 
 

 (المشاكؿ التي تعاني منيا كتربة منطقة الدراسة.91)الشكؿ

 
 (.03)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى     

 كمف اىـ المشاكؿ التربة ما يأتي:

٘ الرتب٘ .9  :Salinity Soil ملْح

 تركيز عمى تحتكم التي الترب عمى باألمالح المتأثرة األراضي تعبير عادة يطمؽ
 تركيز ارتفاع يككف حيث ليا الفيزيائية الصفات رداءة في تتسبب التي األمالح مف عالي

 يقاس كعادة ،عامة بصكرة النباتات نمك في كتؤثر تتعارض أنيا لدرجة فييا الذائبة األمالح
 ،المشبعة العجينة لمستخمص الكيربائي التكصيؿ أساس عمى الذائبة األمالح تمؾ تركيز
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 تتجمع الشعرية الخاصية بكاسطة الصاعد التربة سطح مف األرضي الماء لتبخر كنتيجة
 تحتكم عندما األـ المادة مف لمتربة تضاؼ األمالح ىذه إف أك ،التربة سطح في األمالح
 عػف (1960) دراستو في (Buring) اليكلنػدم الخبير كذكػر .(1)األمالح مف كميات عمى
)المادة األساسية التربة تككيف ىك التممحمف اسباب  إف (9163) عػاـ العراؽ في التربة أحػكاؿ
 الجكفي الماءالمناطؽ ذات  كالسيما الجاؼ كشبو الجاؼذات المناخ  المناطؽ في االـ(

 التربة في لجكفيا الماء تجمع حصيمة ىك ىذه المناطؽ ترب في التممح بأف كأشار المرتفع
في منطقة  كال سيما التربة في الذائبة األمالح تتجمعحيث  الياطمة األمطار كميات قمةمع 

سـ ( .9) مف ألكثر يمتد ممحي نطاؽ بكجكد تازتم الترب ىذه إف كأكضح كما ،الجذكر
 .(2)األمالح مف (% 0) األقؿ عمى كيحتكم

 (.0الجدكؿ)
 تصنيؼ النباتات حسب مقاكمتيا لألمالح. 

 نباتات مقاكمة جدا لألمالح نباتات متكسطة المقاكمة لألمالح نباتات حساسة لألمالح

 السبانخ الرماف العرمكط 

 السكرمالبنجر  التيف االجاص

 القطف الزيتكف البرتقاؿ

 المفت العنب التفاح

 الرز بطاطا المكز

 الشعير زىرة الشمس المشمش

 )اشجار النخيؿ( السمسـ الخكخ

 بصؿ الميمكف
 

 خيار )محاصيؿ اخرل(
 

 ليانة حمص
 

التعميـ المصدر: احمد حيدر الزبيدم، ممكحة التربة، األسس النظرية كالتطبيقية، بغداد، مطبعة 
 ..91،ص9101العالي،

 

                                                           

 (1)
مجمة الرؾ لمفمسفة  ،التبايف المكاني لقيـ ممكحة التربة في قضائي بدرة كالحي ،كاخركف ناصر كالي فريح 

 .01.ص ،0396كالمسانيات كالعمـك االجتماعية / العدد الثاني كالعشريف سنة 
        (2)

 Buring، Soil and Soil Conditions in Iraq، Republic of Iraq، Ministry of 

Argriculture، Baghdad، 1960، p87.   
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 كىي التي تؤثر  المباشرة :كغير مباشرالمباشر  الشكؿباف الممكحة تؤثر في النباتات 
ظيكر عالمات العطش يؤدم الى  الذم التأثير االكزمكزم لألمالح في النبات مف خالؿ

تؤدم إلى زيادة ضغطة االزمكزم مما يصعب عمى النبات  التيالمبكر عمى النباتات 
التأثير الغذائي لألمالح اذ تنافس بعض  ككذلؾ. (.0) الجدكؿ امتصاص الماء مف التربة

ايكنات األمالح العناصر الغذائية في الدخكؿ إلى جسـ النبات كبذلؾ تدخؿ الى جسـ 
العناصر الغذائية كىذا يجعمو يعاني حاجة بيا بينما ال تدخؿ جسمو  االنباتات أمالح ليس لي

التأثير السمي: اف التأثير السمي يأتي نتيجة لتجمع اما  .(1)مف نقص العناصر الغذائية
التأثيرات غير المباشرة اما عناصر معينة مثؿ الصكديكـ كالكمكر كالبكركف في جسـ النبات. 
ية، فاألمالح بصكرة عامة لألمالح: خالؿ تأثيرىا في صفات التربة الفيزيائية كالكيميائ

صفات فيزيائية رديئة مثؿ تدىكر تركيب)بناء( التربة  عمؿصة تسبب كالصكديكـ بصكرة خا
اك نقص في تيكية التربة كعممية التبادؿ بيف جك التربة كاليكاء الخارجي كنقص في نفاذية 

التي  PH) تربةلمماء فضال عف تأثير الصكديكـ في رفع درجة حرارة التربة كتفاعؿ ال التربة
  (2)تؤثرفي جاىزية العناصر الغذائية التي تحتاجيا النباتات.

( بمغ معدؿ المادة 90( ك الخريطة)03)شكؿ( كال00)( ك08) الجدكؿمالحظة  مف      
( ضمف .%( في مكقع رقـ)35101اما اعمى قيميا كانت) ،%(35330العضكية فييا بمغ )

%(في 35303اما ادنى قيميا) ،بتربة غرينيو طينيةحيث يتميز ىذا المكقع  مقاطعة كرطاف
( شماؿ مقاطعة المالحمة حيث يتميز ىذا المكقع بتربة رممية كفقرىا بالغطاء 3مكقع رقـ )

 الكائنات مف المتبقية المػكاد مػف خميط عف عبػاره) بأنيا العضكية لمادة النباتي. كما تعرؼ
 اسػتغرقت تحمػؿ عمميات خػالؿ نتجػت التي األخرل ةالدقيق كالكائنات كالحيكانية النباتية الحية
 اىميا الغذائية العناصر مف عدد مف العضكية المادة تتركب اذ (الػزمف مػف طكيمػو فترة

 العناصر مػف كغيرىػا كالفسفكر كالكبريت كالنيتركجيف كاالككسجيف كالييدركجيف الكربكف
  .(3)المعدنية

                                                           

 (1)
جامعة  ،التربة كالممكحة كدكرىما في االنتاج الزراعي في محافظة القادسية ،سرحاف نعيـ الخفاجي 

 .6-.، ص0330 ،9العدد ،9المجمد   ،مجمة اكركؾ لمعمـك االنسانية ،كمية التربية ،المثنى
 (2)

العالقات المكانية لممكحة التربة كنسجتيا باستعماالت األرض الزراعية في  ،شيمة ذاكر تكفيؽ العاني  
 ،0336 ،كمية التربية ػ ابف رشد ػ جامعة بغداد ،)غير منشكرة(،أطركحة  دكتكراه ،محافظة كاسط

 .108-109ص

 (3)
النمذجة المكانية لخصائص الترب المتأثرة بالمكارد المائية في محافظة  ،مركة محسف محمد البركات 

 .906ص،0309 ،ير منشكرة(أطركحة دكتكراه)غ ،كمية التربية لمعمـك اإلنسانية جامعة كاسط ،كاسط
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 (26الجدكؿ)
 .0309(سـ لسنة 03-3بعض خصائص تربة منطقة الدراسة لمعمؽ) 

 العينة
قيـ 

O.M% 
 E.Cقيـ PHقيـ 

قيـ
ESP% 

 
 النسجة طيف غريف رمؿ

 طينية رممية 1.4 20 78.6 58.140 2.85 7.68 0.034 1
 طينية رممية 2.4 14 83.6 23.148 2.42 7.18 0.050 2
 رممية 2.4 10 87.6 23.148 1.79 7.22 0.503 3
 رممية 1.4 4 94.6 42.735 2.14 7.17 0.034 4
 غرينيو طينية 8.4 62 29.6 6.614 62.20 7.06 0.939 5
 رممية طينية 2.4 32 65.6 23.148 3.66 7.62 0.268 6
 غرينيو طينية 4.4 51 44.6 12.626 17.52 7.28 0.553 7
 غرينيو طينية 6.4 62 31.6 0.681 8.45 7.32 0.839 8
 طينية 16.4 46 37.6 5.400 99.60 7.21 0.839 9
 رممية طينية 4.4 38 57.6 12.626 16.33 7.73 0.906 10
 رممية طينية 1.4 36 62.6 54.348 4.35 7.55 0.436 11
 غرينيو طينية 10.4 54 35.6 5.981 44.80 7.39 0.620 12
 طينية رممية 2.4 18 79.6 23.148 6.61 7.50 0.335 13
 رممية 2.4 8 89.6 23.148 2.72 7.39 0.117 14
 رممية طينية 2.4 28 69.6 23.148 2.35 7.40 0.302 15
 رممية طينية 4.4 26 69.6 12.626 12.66 7.27 0.252 16
 رممية 2.4 6 91.6 23.148 2.81 7.43 0.117 17
 طينية 8.4 44 47.6 6.614 56.20 7.15 0.922 18
 رممية طينية 4.4 36 59.6 12.626 21.18 7.18 0.302 19
 رممية 2.4 5 92.6 23.148 2.11 7.48 0.084 20
 رممية 2.4 10 87.6 23.148 2.09 7.43 0.084 21
 طينية 20.4 48 31.6 4.52 125.60 6.78 0.436 22
 رممية طينية 2.4 28 69.6 23.148 2.45 7.59 0.353 23
  5.0 29.8 65.1 20.632 21.86 7.34 0.403 المعدؿ

المصدر: كركد عمي عبد العزيز شرم االمارة، النمذجة الكارتككرافية لخصائص التربة في قضاء الحبانية 
باستخداـ تقنيات الجيكماتكس ، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية التربية لمعمـك االنسانية، جامعة 

 .0309االنبار،
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 (03)الشكؿ 
 في منطقة الدراسة. %OMالمادة العضكية 

 
 (06)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 (08) الجدكؿ

 التصنيؼ العالمي لمحتكل التربة مف المادة العضكية.  

 %OMنسبة المادة العضكية  تصنيؼ التربة
 1 > فقيرة بالمادة العضكية
 2-1 متكسطة المادة العضكية
 2 غنية بالمادة العضكية

المكصمي، قحطاف دركيش الخفاجي، اساسيات الترب العامة، مطبعة الكضاح المصدر: مظفر احمد 
 .03، ص0393لمطباعة كالنشر، عماف، 

 
المعيار العالمي لتصنيؼ الترب حسب محتكاىا مف المادة العضكية  مف مالحظة

الفقيرة التربة  ( تبيف اف جميع ترب منطقة الدراسة تقع ضمف تصنيؼ08)الجدكؿالمبيف في 
كتعتبر غير صالحة  (9الف المادة العضكية بمغت نسبتيا اقؿ مف)% العضكية بالمادة

  لمزراعة.

 

 ،%(50.( كبنسبة)0كـ903لفئات فاف الفئة االكلى فقد بمغت مساحتيا حكالي)اما ا
كالجزء الشمالي الشرقي في كؿ مف مقاطعة النمالة كالحماميات  ،في كؿ مف شماؿ ماحكز

الفئة الثانية: فبمغت كجنكب شرؽ حصكة الشامية. اما  ،ميةحصكة الشاكشماؿ  ،كالمالحمة
كاجزاء  ،في كؿ مف مقاطعة اـ الركس كشماؿ ماحكز،%(09،0( كبنسبة )0كـ986مساحتيا)
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( 0كـ930حصكة الشامية. اما الفئة الثالثة: فبمغت مساحة ) ،قميمة مف المالحمة كالنمالة
 ،الحماميات ،شماؿ كرطاف ،ماحكز ،في كؿ مف اـ الركس ت%( كالتي ضير 0850كبنسبة)

اما الفئة  .شماؿ شرؽ حصكة الشامية ،شماؿ شرقي سف الذباف ،جنكب المالحمة ك النمالة 
%( ظيرت شماؿ شرؽ حصكة 9856( كبنسبة )0كـ 13الرابعة: تضـ مساحة حكالي)

 ،جنكب كرطاف كالحماميات ،جنكب شرؽ ماحكز ،كاجزاء مف حصيبة الشرقية ،الشامية
 (.00)الجدكؿ( ك 90كسف الذباف. الحظ خريطة) ،زكية الذباف  ،كغزكاف

 (90خريطة)
 %( في منطقة الدراسة.OMالمادة العضكية ) 

 
 .Arc map10.4.1( كمخرجات 06المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ )
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 ( 00)اٌدذٚي

 فئبد اٌّبدح اٌؼع٠ٛخ )%(5

 النسبة المئكية % 0المساحة كـ الفئات

35303-35006 124 23.3% 

35008- 35.33 167 31.3% 

35.3.- 35809 148 27.8% 

35800- 3101 94 17.6% 

 %100 533 المجمكع

 (.06)الجدكؿ( ك 90المصدر: باالعتماد عمى خريطة)
 

 بمقياس كقاعديتيا التربة حمكضػة درجة عف رتعب  ف (PHتفاعؿ التربة) اما درجة
(pH) يمحؽ مما التربة محمكؿ في تركزىا نسبة كارتفاع .(93-9) الرقـ مف يتراكح الذم 

 مف النبات عمية يحصػؿ ما قمو الى (pH) قيمة ارتفاع يؤدم بينما النباتات في ضررا
 كالبكتاسيـك كالمغنيسيكـ كالصػػكديكـ االمالح تركز نسبة في يزيد كما المذككرة المعادف
 النباتات جذكر قدرة مف كالتقميؿ التربة لمحمكؿ األسمكزم الضغط رفع الى يؤدم مما كغيرىا
 تربا( 8)الرقـ مف قريبا (pH)قيمة فييا تككف التي المتعادلة الترب كتعد الماء امتصاص عمى
 .(1)التربة في تعيش التي الدقيقة لألحياء كمناسبة الزراعية المحاصيؿ لجميع مثالية

درجة معدؿ يظير إف   (93كالخريطة)( 09)شكؿ( كال06)الجدكؿكمف مالحظة 
كما اف درجة  ،تربة معتدلة الى خفيفة القاعدية د  ( كىي بذلؾ تع8503التفاعؿ التربة بمغ)

اما اقؿ قيمة ليا  ،الذباف( غرب سف 93( في المكقع رقـ)8580التفاعؿ قد بمغت اعمى قيميا)
 (.6580( جنكب حصكة الشامية حيث بمغت قيمتيا)00في المكقع)

 

 

 

 
                                                           

 (1)
التبايف المكاني لمقابمية االنتاجية لترب غرب نير دجمة في قضائي العمارة  ،ىبو عبدالحكيـ حميد عبداهلل 

 -كمية التربية   ،رسالة ماجستير)غير منشكرة( ،GISكالميمكنة باستعماؿ نظـ المعمكمات الجغرافية 
 .9.3ص،0303 ،جامعة ميساف
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 (09)الشكؿ
 في منطقة الدراسة. (PHدرجة تفاعؿ التربة) 

 
 (.06)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 (01)الجدكؿ
 معيار نكع التربة كفقا لقيمة تفاعميا. 

 زذٚد دسخخ اٌزفبػً صفخ اٌزشثخ

 653 -56. ِؼزذٌخ اٌسبِع١خ

 .65 – 659 ظؼ١فخ اٌسبِع١خ

 850 – 656 ِزؼبدٌخ

 850 –853 خف١فخ اٌمبػذ٠خ

 053 – 851 ِؼزذٌخ اٌمبػذ٠خ

 153 – .05 شذ٠ذح اٌمبػذ٠خ

 153اوثش ِٓ  شذ٠ذح اٌمبػذ٠خ خذا  

المصدر: كليد خالد العكيدم، عمـ البيديكلكجي مسح كتصنيؼ الترب، كمية الزراعة، جامعة بغداد، مطابع 
 .243، ص1986دار الكتب لمطباعة كالنشر بجامعة المكصؿ، 

 

 (03)الجدكؿ
 ( في منطقة الدراسة.PHفئات درجة التفاعؿ ) 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % 0اٌّغبزخ وُ اٌفئبد

6580- 8593 27 5.1% 

859.- 8503 193 36.2% 

850.- 85.0 259 48.6% 

85.3- 8580 54 10.1% 

 %100.0 533 اٌّدّٛع

 (.93( كخريطة)06) الجدكؿالمصدر باالعتماد عمى 
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 رقم العينة 
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 (93خريطة)ال
 ( في منطقة الدراسة.PHدرجة تفاعؿ التربة ) 

 
 .Arc map10.4.1( كمخرجات 06) الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
فاف تربة منطقة الدراسة تقع  معيار نكع التربة كفقا لقيمة تفاعميا (01)الجدكؿما أ

 ،0 ،8 ،. ،3 ،0 ،0) ضمف صنفيف ىما المتعادلة كتشمؿ المكاقع التالية كفؽ ىذا المعيار
في كؿ  (850 – 656)التي تراكحت درجة التفاعؿ فييا (00 ،91 ،90 ،96 ،93 ،90 ،1

 ،حصيبة الشرقية ،البكبالي ،غزكاف ،النمالة ،كرطاف ،كالمالحمة ،اـ الركس ،مف )ماحكز
 ،كالجزء الشمالي الغربي مف حصكة الشامية ،الجزء الجنكبي الغربي مف حصكة الشامية

كىك خفيؼ القاعدية كيضـ المكاقع  كالجزء الغربي مف حصكة الشامية. اما الصنؼ االخر
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 فييا التفاعؿ درجة تراكحت التي (00 ،09 ،03 ،98 ،.9 ،90 ،99 ،93 ،6 ،9) التالية

الجزء الجنكبي مف اـ  ،)الجزء الشمالي مف المالحمة في كؿ مف مقاطعة (850 –853)
الجزء الشرقي مف  ،شماؿ حصكة الشامية ،زكية الذباف ،الجزء الغربي مف سف الذباف ،الركس

 ،جنكب حصكة الشامية ،جنكب شرقي حصكة الشامية ،جنكب بحيرة الحبانية ،حصكة الشامية
 جنكب غربي حصكة الشامية.

 08الفئة االكلى: قد شغمت مساحة قدرىا) ف  يظير إ( 93كخريطة) (03)الجدكؿمف 
%( كىي تكجد غرب حصكة الشامية فقط. اما الفئة الثانية: فقد شغمت 59.نسبة)( كب0كـ

 ،ماحكز ،اـ الركس  ،%( كىي مكجكدة في حصكة الشامية 0650( كبنسبة)0كـ910مساحة)
شرؽ المالحمة. اما الفئة الثالثة: فقد بمغت  ،النمالة ،غرب الحماميات ،كرطاف

د في كؿ مف جنكب كشماؿ شرؽ حصكة %( كىي تكج3056( كبنسبة)0كـ 0.1مساحتيا)
شرؽ  ،غزكاف ،جنكب اـ الركس ،كشماؿ شرؽ سف الذباف ك زكية الذباف ،الشامية

( 0كـ 54قدرىا)شغمت مساحة  اما الفئة الرابعة: شماؿ غرب المالحمة. ،الحماميات
غرب سف الذباف  كجنكب ،شماؿ شرؽ الحماميات ،كؿ مف اـ الركس في %(10.1كبنسبة)

 كشماؿ شرؽ كجنكب غرب حصكة الشامية. ،كزكية الذباف

 (09)الجدكؿ
ديسمنيز/سـ  عمى االيصالية الكيربائية ممي اعتماداصناؼ الترب حسب درجة ممكحتيا  

 .U.S.D.A(91.3لتصنيؼ)استنادان 

 ٍِٛزخ اٌزشثخ ٍِٟ د٠غ١ّٕض/عُ صٕف اٌزشثخ

 3-3 ل١ٍٍخ اٌٍّٛزخ

 0-3 ِزٛعطخ اٌٍّٛزخ

 1.-0 ػب١ٌخ اٌٍّٛزخ

 .9اوثش ِٓ  ػب١ٌخ اٌٍّٛزخ خذا  

F.A.O. UNESCO ، irrigation ، Drainage ، salinity ، An international source Book ، 
London: Hutchinson and co ، 1973 ، p.75. 
 

 الحاضر الكقت في استعماالن  األكثر الطريقة كىي( EC) الكيربائية يصاليةاما لإل 
 االيصالية قياس عمى الطريقة ىذه تعتمد ،التربة في الذائبة األمالح كمية ايجاد في

 كباإلمكاف ،نفسيا لمعجينة اك اإلشباع عجينة لمستخمص الكيربائية المقاكمة أك ،الكيربائية
 في الممحي كالتركيز الكيربائية االيصالية بيف خطية عالقة ىناؾ ألف ،الطريقة ىذه استعماؿ
 ،العالقة تمؾ شكؿ عمى تأثيران  األمالح نكع اك الممحي المحمكؿ لنكع يككف أف دكف المحاليؿ

 األمالح كنسبة التربة في اإلشباع لمستخمص الكيربائية صاليةياال بيف خطية عالقة ىناؾك 
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 ،البكتاسيكـ ،. تعبر عف ممكحة التربة كتركز االمالح الالعضكية )الصكديكـ(1)فييا
 . (2)كالبيكربكنات( في محمكؿ التربة ،كالكربكنات ،كالكمكر ،كالنترات ،كالمغنسيكـ ،الكالسيكـ

يرجع سبب ارتفاع الممكحة في منطقة الدراسة الى ارتفاع التكصيؿ الكيربائي في 
 الجكفية التي يستخدميا اغمب المزارعيف في اركاء مزركعاتيـ. مياه النير كالمياه

9لنا ارتفاع معدؿ الممكحة حيث بمغ ) يتبيف( 00)لشكؿ( كا06)الجدكؿكمف 
 ds.m

-

ds.m 9)اذ بمغت قيمتو (00) في حيف بمغ اعمى ارتفاع لقيـ الممكحة في المكقع ، (09.86
-

( 0بينما بمغت اقؿ قيميا في مكقع) ،( في الجزء الجنكبي غربي مف حصكة الشامية60..90
ds.m ) حيث بمغت

-1
  في مقاطعة اـ الركس. (9581

 (00)الشكؿ 
 ( في منطقة الدراسة.ECالتكصيؿ الكيربائي) 

 
 (.06)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
جدا قد  ( يتبيف لنا اف فئة التربة العالية الممكحة.9كالخريطة)( 00)( 09)الجدكؿكمف       

%( في كؿ مف حصيبة 3053( كبنسبة)0كـ 0.0شغمت المساحة االكبر حيث بمغت)
 زكية الذباف ،النمالة ،جنكب غرب الحماميات ،ككرطاف المالحمةجنكب ماحكز  ،الشرقية

 شماؿ كشماؿ شرؽ حصكة الشامية.  ،سف الذباف

                                                           

 ،لتبايف المكاني لممكحة ترب قضاء قمعة صالح كأثرىا في اإلنتاج الزراعي ،عباس الماجدمدعاء جبار (1) 
 .996ص ،0309 ،ميساف جامعة،  التربية كمية ،)غير منشكرة(ماجستير رسالة

 (2)
النمذجة الكارتككرافية لخصائص التربة في قضاء الحبانية  ،كركد عمي عبد العزيز شرم االمارة  

جامعة  ،كمية التربية لمعمـك االنسانية ،غير منشكرة()رسالة ماجستير ،باستخداـ تقنيات الجيكماتكس
 ..96. ص0309،االنبار
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 ( 00)الجدكؿ
( ممي ديسمنيز/سـ حسب تصنيؼ ECفئات قيـ الممكحة احسب التكصيمة الكيربائية )

(91.3)U.S.D.A .في منطقة الدراسة 

 .(93( كخريطة)06)الجدكؿالمصدر باالعتماد عمى 
   

 (.9خريطة )ال
. ( ممي ديسمنيز/سـEC)حسب التكصيمة الكيربائية تقييـ ممكحة الترب  

 
 .Arc map10.4.1 كمخرجات( 09)الجدكؿك ( 06) الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% 0اٌّغبزخ وُ صٕف اٌزشثخ

 %5.8 31 ِزٛعطخ اٌٍّٛزخ

 %6.4 34 ػب١ٌخ اٌٍّٛزخ

 %39.4 210 ل١ٍٍخ اٌٍّٛزخ

 %48.4 258 ػب١ٌخ اٌٍّٛزخ خذا

 %100 533 اٌّدّٛع
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 (30)الجدكؿ
 سـ./معيار مالئمة التربة لمزراعة اعتمادا عمى االيصالية الكيربائية ديسمنيز 

 سلُ اٌؼ١ٕخ ٍِٛزخ اٌزشثخ ٍِٟ د٠غ١ّٕض/عُ ِؼ١بس اٌّالئّخ

 0 0الً ِٓ  خ١ذ

 98,03,00,09,.9,0,3,6,93,9 3-0 ِؼزذي

 99,90 0-3 ِثبٌٟ

 0,96 96-0 ظؼ١ف

 1,93,90,90,91,00,. 96اوجش ِٓ  ظؼ١ف خذا

Ali ، R.R. and Kotp ، M. M. Use of Satellite Data and GIS for Soil Mapping and   

Capability ، Nature and Science ، 2010 ، p.111. 
    

فقد  حضي باكثر عدد مف المكاقعمعيار المعتدؿ قد ال ف  إ( نجد 00)الجدكؿمف ك 
شماؿ  ،في كؿ مف شماؿ المالحمة،(98،03،00،09،.9،0،3،6،93،9شممت المكقع)

جنكب حصكة  ،شرؽ بحيرة الحبانية  ،شماؿ حصكة الشامية  ،جنكب اـ الركس  ،ماحكز
اما باقي المكاقع  ،( في شماؿ اـ الركس0اما الجيد فقد حضي بمكقع كاحد كىك) الشامية.

 المذككر. الجدكؿفيي متباينة مف حيث المالئمة لمزراعة كما في 

 كمية قسمة حاصؿ مففيي تقدر  (ESP) المتبادؿ لمصكديكـ المئكية النسبةاما 
 (CEC)الكاتيكني التبادؿ سعة اك المتبادلة الكاتيكنات مجمكع عمى المتبادؿ الصكديكـ
 ارتفاع الى تؤدم التي نفسيا ىي المتبادؿ الصكديـك قيـ ارتفاع الى تؤدم التي كالعكامؿ
 عمى سمبية تأثيرات إلى التربة في ESP المتبادؿ الصػكديكـ نسبة زيادة كيؤدم الممكحة

 الماء مف نفاذيتيا خفض عمى ينعكس مما التربة بناء برداءة كالمتمثمة التربة خصائص
.كاليكاء

(1)  

( 9في المكقع) شماؿ المالحمة ESPاعمى قيـ  ف  أ (00)الشكؿ( ك 06)الجدكؿ مف
اما ادنى قيمة لو كانت جنكب غرب حصكة الشامية عند المكقع  ،%(05933.حيث بمغت )

 %(.03560اما المعدؿ فقد بمغ) ،%(35.0( حيث بمغت قيمة )00)

( 03)الجدكؿمف تطبيؽ معيار المالئمة التربة لمزراعة عمى ترب منطقة الدراسة 
قد شغمت  جيد( اف صنؼ الترب التي مف فئة .0) الجدكؿ( ك 96لخريطة)كمف مالحظة ا

 ،غزكاف ،الحماميات ،كرطاف ،البكبالي ،%( في كؿ مف ماحكز39( كبنسبة )098مساحة)
كجزء مف حصكة الشامية. اما صنؼ التربة الضعيفة فقد شغمت اقؿ  ،شماؿ غرب المالحمة

                                                           

  . 961ص ،مصدر سابؽ ،ىبو عبدالحكيـ حميد عبداهلل (1) 
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اما باقي  ،كشماؿ النمالة ،المالحمة( في شماؿ شرؽ 0( كبنسبة)98مساحة التي كانت )
 ادناه. الجدكؿالفئات فيي متباينة في مساحتيا كما مكضح في 

 (00)الشكؿ 
 ( في منطقة الدراسة.ESPالصكديـك المتبادؿ)

 
  (.06)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 

 
 (03)الجدكؿ

 (.ESPالمتبادؿ)معيار مالئمة التربة لمزراعة اعتمادا عمى النسبة المئكية لمصاديـك  
 ِؼبس اٌّالئّخ صٕف اٌزشثخ

 93-3 خ١ذ

 03-93 ِؼزذي

 03-03 ِثبٌٟ

 3.-03 ظؼ١ف

 3.اوثش ِٓ  ظؼ١ف خذا  

Ali ، R.R. and Kotp ، M. M. Use of Satellite Data and GIS for Soil Mapping and 

Capability ، Nature and Science ، 2010 ، p.111. 
 
 (.0)الجدكؿ

 كفؽ معيار المالئمة في منطقة الدراسة. (ESP)فئات قيـ الصكديـك المتبادؿ 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % 0اٌّغبزخ وُ اٌفئبد

 %39 098 خ١ذ

 %93 83 ِؼزذي

 %09 960 ِثبٌٟ

 %0 98 ظؼ١ف

 %99 8. ظؼ١ف خذا

 %933 00. اٌّدّٛع

 (. 96( كخريطة)06)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 
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 (06)الجدكؿ
 معيار تصنيؼ الترب حسب درجة الخطكرة لنسبة الصكديـك المتبادؿ في التربة. 

 دسخخ اٌخطٛسح %ESPإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 

 غ١ش خطشح 03الً ِٓ

 ل١ًٍ اٌخطٛسح 03-33

 ِؼزذي اٌخطٛسح 33-63

 ػبٌٟ اٌخطٛسح 63-03

 شذ٠ذ اٌخطٛسح خذا   03اوثش ِٓ 

 Fitz Patrick ، E. A. Soil ، London ، Longmans ، 1988 ، p. 114. 
 

 (96خريطة )
 %( في منطقة الدراسة.ESPتصنيؼ مالئمة التربة لمزراعة اعتمادا عمى ) 

 
 .Arc map10.4.1( كمخرجات 01) الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 
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( 8،0،1،93،90،96،90،91،00،.المكاقع) يظير إف   (03)الجدكؿمف 
 ،جنكب زكية الذباف  ،جنكب ماحكز ،غزكاف  ،النمالة ،في كؿ مف كرطاف  ،( 06)الجدكؿ

 ،غرب حصكة الشامية ،شماؿ شرؽ حصكة الشامية ،شرؽ حصكة الشامية ،حصيبة الشرقية
( في كؿ 98،03،09،00،.0،0،6،90،93،9تقع ضمف التربة الغير خطيرة. اما المكاقع)

شرؽ كجنكب  ،انية شرؽ بحيرة الحب ،شماؿ حصكة الشامية  ،اـ الركس ،مف شماؿ ماحكز
( في كؿ 9،3،99اما المكاقع) ،تقع ضمف صنؼ التربة قميمة الخطكرة ،غرب حصكة الشامية 

 معتدؿ تقع ضمف صنؼ التربة ،جنكب غرب حصكة الشامية ،شماؿ النمالة  ،مف المالحمة 
 .الخطكرة

 الرتب٘: لتنلح الطبٔع٘ األطباب 
 Primary) األكلية بالممكحة الطبيعية األسباب عف الناتجة الممكحة ُتسّمى

Salinization)، يأتي ما أسبابيا أىـّ  كمف: 

 شدة التبخر: . 1
الرتفاع درجات الحرارة كقمة الرطكبة النسبية كسيادة الرياح الشمالية الغربية  نظران 

 مف االرضية المياه ناسيبم اقتراب مع ،التي تعد مف اكثر الرياح جفافا في منطقة الدراسة
 ستكلم رفع عمى تعمؿ التي الشعرية الخاصية فعالية زيادة إلى ذلؾ أدل كقد االرض سطح
 تتعرضاف  بعد سطحال عمى األمالح تاركة االرض سطح إلى المالحة االرضية المياه
 يتبخر اآلخر البعضك  االرض وتمتص منيا البعض فأف األمطار تسقط عندما .(1)لمتبخر
 درجة ىمياأ مف جغرافيةال عكامؿمف ال دعد عمى االرض سطح مف التبخر عممية كتتكقؼ
 الرياح األمطار كسرعة ككمية التربة، سطح إلى الكاصؿ الشمسي اإلشعاع كمية الحرارة

 .(2)النسبية كالرطكبة

 نوعية مياه الري:. 2
فضالن عف  ،نكعية مياه الرم مف العكامؿ األساسية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي فن إ 

فأنيا تؤثر في القدرة اإلنتاجية لمترب عبر تأثير  ،تأثيرىا المباشر في إنتاجية المحاصيؿ
إذ أف زيادة التركيز الممحي فييا يجعميا كسط  ،نكعيتيا في صفات التربة الكيميائية كالفيزيائية

                                                           

مجمة آداب  ،تحميؿ جغرافي ألسباب مشكمة ممكحة التربة في مدينة البصرة ،ابراىيـ عمي العيساكم (1) 
 .063، ص 0331 ،01العدد  ،البصرة

جغرافية األراضي الجافة مطابع دار الحكمة،  ،عبد المجيد السامرائي، عبد مخكر نجـ الريحاني قصي (2) 
 .83ص  9113داد غب
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يتو أف صفات ماء الرم التي عمى أساسيا يتـ تحسيف نكعية كصالح ،غير مالئـ لمنبات
التراكيز النسبية  ،التركيز الكمي لمكمكريد)لمزراعة ىي التركيز الكمي لألمالح الذائبة 

تراكيز بعض األيكنات الخاصة التي تعتبر سامة  ،كاأليكنات المكجبة األخرل ،لمصكديكـ
 .(1)(لمنبات كاألنساف

 (37)الجدكؿ
 نتائج التحميؿ الكيميائي لبعض خصائص مياه نير الفرات. 

 إٌّطمخ 0303ػبَ     0391ػبَ     0390ػبَ    اٌشٙش

PH EC T.D.

S 

PH EC T.D.

S 

PH EC T.D.

S 

  - - - - - - -   - - 0وبْٔٛ 

  - - - - - - -   - - شجبغ

  - - - - - - -   - - اراس

  - - - - - - -   - - ١ٔغبْ

  - - - - - - -   - - ا٠بس

 عذح اٌشِبدِٞؤخش     - - - 8.0 - 0590 زض٠شاْ

 ِؤخش عذح اٌشِبدٞ - - - - - - 036 - 8506 رّٛص

 ِؤخش عذح اٌشِبدٞ - - - - - - - 9936 8500

 زذ٠ثخ - - - - - - 313 .11 858 اة

 ١٘ذ - -- - -- - - 310 106 858

 شّبي اٌشِبدٞ - - - - - - 311 .11 850

 خٕٛة اٌشِبدٞ - - - - - - 6.. 99.3 851

 ِؤخش عذح اٌشِبدٞ - - - - - - - 99.1 8510

 ١٘ذ - - - - - - - 93.1 851

 ِؤخش عذح اٌشِبدٞ - - - - 9033 .050 - - - ا٠ٍٛي

8513 9993 - - - - - - - 

  - - - - - - - - - 9رشش٠ٓ

 ِؤخش عذح اٌشِبدٞ - - - - - - _ 9930 0538 0رشش٠ٓ

 اٌمبئُ 303 609 8590 - - - - - -

 ِؤخش عذ زذ٠ثخ 318 .88 .85 - - - - - -

 ِمذَ عذح زذ٠ثخ 311 880 .85 - - - - - -

 اٌجغذادٞ 93. .81 .853 - - - - - -

 اٌشِبدٞ 83. 008 8530 - - - - - -

 - - - - - - - - - - 9وبْٔٛ

غٌر  وزارة الموارد المائٌة , مدٌرٌة الموارد المائٌة فً محافظة االنبار , بٌاناتالمصدر: 

 .2021منشورة, 

تساىـ مياه الرم في عممية التممح عبر تأثيريف: التأثير المباشر مف خالؿ كميات  
األمالح التي يتـ نقميا بكاسطة مياه الرم تتراكـ االمالح في الترب المركية بعد عممية تبخر 
مياه الرم. التأثير غير مباشر: مف خالؿ عممية رشح كميات كبيرة مف مياه الرم داخؿ 

                                                           

 .908ص،مصدر سابؽ ،انتصار طارؽ مكسى الشيخمي (1) 



  .الزراعي االنتاج في المؤثرة الطبيعية المشكالت الفصؿ الثاني..................

[99] 
 

تفاع الماء الجكفي كمساىمة في عممية التممح كخصكصا عند عدـ كجكد التربة مسببو ار 
  (1).مبازؿ صناعية فعالة أك بزؿ طبيعي

 (00)الجدكؿ
 .U.S.D.A(91.3تصنيؼ المياه حسب درجة ممكحتيا تبعا لمختبر الممكحة االمريكي) 

اٌزٛص١ً 

 اٌىٙشثبئٟ
 صالز١خ ا١ٌّبٖ ألغشاض اٌضساػخ ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ

 .350الً ِٓ 
راد ٍِٛزخ 

 C1ِٕخفعخ 

٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ اٌشٞ ألغٍت اٌّسبص١ً دْٚ ظشس أٚ خش١خ ِٓ 

ردّغ األِالذ, ٚالع١ّب إرا أخزٔب ثٕظش االػزجبس إػطبء ص٠بدح ل١ٍٍخ ِٓ 

 اٌّبء ٚ٘زا ٠زجغ فٟ اٌضساػخ االلزصبد٠خ

3506-358. 
راد ٍِٛزخ 

 C2ِزٛعطخ 

اٌٍّٛزخ ثذسخخ ِزٛعطخ, ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ سٞ اٌّسبص١ً اٌزٟ رزسًّ 

 وزٌه ٠شاػٟ اػطبء ص٠بدح ِزٛعطخ ِٓ ِبء اٌشٞ ٌّٕغ رشاوُ األِالذ5

3586-050. 
راد ٍِٛزخ ػب١ٌخ 

C3 

رغزؼًّ فمػ فٟ زبٌخ اٌشٞ اٌّزٛعطخ أٚ اٌد١ذح إٌفبر٠خ ٠ٚدت اْ ٠ىْٛ 

 اٌغغً ِٕظّب , ٌّٕغ رشاوُ األِالذ5

 .050اوثش ِٓ 
راد ٍِٛزخ ػب١ٌخ 

 C4خذا 

فٟ زبٌخ اٌشٞ اٌد١ذح إٌفبر٠خ ٟٚ٘ غ١ش صبٌسخ ٌٍشٞ فٟ اٌظشٚف  رغزخذَ

االػز١بد٠خ ٠ّٚىٓ اعزخذاِٙب رسذ ظشٚف خبصخ خذا ٚرغزخذَ ٌّسبص١ً 

 ظسٍخ خذا , ِغ إظبفخ و١ّخ ِٓ ١ِبٖ اٌشٞ ٌغشض اٌغغ5ً

تربة تأثير التركيب األيكني كاأليكف المزدكج في مياه الرم عمى ال ،المصدر: أكـر عثماف إسماعيؿ
 ..0، ص 9110كالنبات، أطركحة دكتكراه )غير منشكرة(، كمية الزراعة، جامعة بغداد، 

بمغت اعمى ارتفاع  PHاف قيـ  0390خالؿ عاـ  (08)الجدكؿكمف تحميؿ معطيات 
(عند مؤخر سدة الرمادم بينما بمغت اقؿ قيمة 0590شير حزيراف حيث بمغت) في ليا
اما قيـ التكصيؿ الكيربائي خالؿ نفس العاـ حيث  ،( شماؿ الرمادم في شير اب850ليا)

( كاقؿ 99.1بمغت اعمى قيمة ليا في شير اب عند مؤخر سدة الرمادم حيث بمغت)
بينما بمغت اقؿ قيمة  شماؿ الرمادم( في 311اعمى قيمة بمغت) TDS( اما قيـ 106قيمة)

ايمكؿ مؤخر  في شير PH فقد ارتفعت قيـ 0391اما عاـ  ،( جنكب الرمادم6..حكالي)
بسبب  ،( لنفس الشير9033فبمغت حكالي) EC( اما قيـ .050سدة الرمادم حيث بمغت)

ارتفاع درجات الحرارة كعدـ سقكط االمطار كارتفاع معدالت التبخر باإلضافة لذلؾ قمة المياه 
نالحظ انخفاض القيـ قميال خالؿ شير تشريف الثاني  0303الكاردة الى نير الفرات. اما عاـ

اعمى  حيث بمغت ،القتراب مف اشير الشتاء كانخفاض درجات الحرارة بالتدريج كقمة التبخربا
( عند سد .85( بينما اعمى قيمة ليا كانت حكالي)8530عند مدينة الرمادم حكالي) PHقيـ

( عند مدينة الرمادم بينما بمغت 008فقد كانت اعمى قيمة بمغت حكالي) ECاما قيـ  ،حديثة

                                                           

كمية  ،تأثير العامؿ البشرم في ادارة التربة كتممحيا في الريؼ الرمادم ،عبير عبد العزيز سعكد كاخركف(1) 
 .  93ص ،0390،جامعة االنبار ،الزراعة
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( في 83.فاف اعمى قيمة بمغت حكالي ) TDSاما  ،(609مدينة القائـ حكالي)اقؿ قيمة عند 
 (. 303مدينة الرمادم كاقؿ قيمة ليا في القائـ حيث بمغت )

 (91.3) األمريكيتصنيؼ المياه حسب درجة ممكحتيا تبعا لمختبر الممكحة  كعند
U.S.D.A،  ضمف تصنيؼ  تبيف لنا اف جميع القيـ تقع 0303( عاـ 00)الجدكؿلبيانات

C4  مياه  كما انيا التربة ذات النفاذية الجيدة الرم حالة في تستعمؿكىي مياه مالحة جدا
 لمحاصيؿ كتستعمؿ جدا خاصة حاالت اال ضمف استعماليا يمكفال ك  لمرم صالحة غير

اما االمالح الذائبة كحسب  الرم. مياه مف كمية إضافة الغسؿ مف خالؿ مع ،جدان  ضحمة
خالؿ  (303،318،311لالستعماالت الزراعية فاف القيـ ) كفقا لصالحيتيا( 01)الجدكؿ

 كالبازالء الفاصكليا لزراعة صالحة تشريف الثاني تصنؼ ضمف مياه صالحة لجميع الترب
 .كالبرتقاؿ كالتفاح كالفجؿ

 
 (01الجدكؿ)

 تصنيؼ مياه الرم مف حيث ممكحتيا كمجمكع األمالح الذائبة. 

 صالز١خ ا١ٌّبٖ ٌألغشاض اٌضساػ١خ صالز١خ ١ِبٖ اٌشٞ االِالذ اٌزائجخ

 صبٌسخ ٌد١ّغ اٌزشة 95.33
صبٌسخ ٌضساػخ اٌفبص١ٌٛب ٚاٌجبصالء ٚاٌفدً ٚاٌزفبذ 

 ٚاٌجشرمبي

9333-.33 
صبٌسخ ٌٍّسبص١ً اٌزٟ رزسًّ اٌٍّٛزخ 

 ٚاٌزشة اٌد١ذح اٌصشف

صبٌسخ ٌضساػخ اٌمّر ٚاٌشؼ١ش ٚاٌشص ٚاٌزسح 

 ٚاٌض٠زْٛ ٚاٌٙبٔخٚاٌطّبغُ ٚاٌخعشٚاد 

0333-9333 
صبٌسخ ٌٍّسبص١ً اٌزٟ رزسًّ اٌٍّٛزخ 

 ثششغ االػزٕبء ثبٌصشف اٌد١ذ ٌٍزشثخ
 صبٌسخ ٌضساػخ اٌمطٓ ٚإٌخ١ً ٚاٌجٕدش اٌغىشٞ

.333-0333 
صبٌسخ ٌجؼط اٌّسبص١ً ِغ االػزٕبء 

 ثظشٚف اٌزشثخ ٚصشفٙب
 صبٌسخ ٌضساػخ إٌخ١ً ٚأٌدذ ٚاٌجشع١ُ

 غ١ش صبٌسخ ٌضساػخ اٌّسبص١ً غ١ش صبٌسخ ٌٍشٞ 333.

، .039، دار المنيجية لمنشر كالتكزيع، عماف، االردف، 9المصدر: كاظـ شنتة سعد، جغرافية التربة، ط
 .093ص

 

  . النبات الطبيعي:4
 إذ التربة سطح مف رالتبخ شدة خفض إلى مثالن  كالحشائش الطبيعي النبات يؤدم

 الطبقات تممح خفض إلى تؤدم التي النتح عممية خالؿ الماء امتصاص عمى جذكرىا تعمؿ
 تنشط التي الترب في كالسيما نفاذيتيا مف كتزيد التربة تركيبة مف فتحسف التربة مف العميا
 التربة سطح إلى الجكفي الماء صعكد مف التقميؿ إلى يؤدم مما الشعرية الخاصية فييا

 الدراسة منطقة في الطبيعة النباتات مف مختمفة أنكاع كتنتشر التممح ثـ كمف التبخر كتقميؿ
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 كتككيف ميـاثر  النباتي كلمغطاء .(1)كتباينيا التربة تكزيع اختالؼ بحسب تختمؼ كىي
 الجذكر بو تقكـ ما عبر بعضيا مع كربطيا التربة حبيبات مف خالؿ جمع ةبالتر  تجمعات

 كقد اتصاليا عممية كتييأ البعض بعضيا مف فتتقرب التربة حبيبات عمى بالضغط مكتيا عند
 لمتربة الحرارم المدل تقميؿ في أثر كلو. األعشاب تحمؿ مف الناتجة العضكية المكاد تككف
( ـْ  93)إلى تصؿ قد المكشكفة كالترب بالنباتات المغطاة الترب بيف حرارم فارؽ كجد فقد
 ذا كعمى العكس مف ذلؾ ،(2)العضكية المكاد أكسدة عممية عمى يؤثر أف شأنو مف كىذا
 تمتص التي النباتات نمك خالؿ مف التربة سطح عمى األمالح نسبة زيادة في النبات ىـايس

 بعض النباتات تقـك كتكجد كما ،الجذرية الطبقة عند األمالح تاركة الجذكر بكاسطة الماء
 كعند مكتيا كبعد جذكرىا في كتجميعيا األمالح بمص كتقكـ متباينة أعماؽ إلى جػذكرىا مػدب

  (3).التربة سطح عمى متجمعة األمالح مف بيا بأس ال كميات تترؾ تفسخيا

 
 الرتب٘: مللْح٘ البششٓ٘ األطباب  

 Secondary) الثانكية بالممكحة البشرية األنشطة عف الناتجة الممكحة ُتسّمى

Salinization): يأتي ما أسبابيا أىـ كمف: 

 
ٖ املفشط:9   . الش

 يؤدم كالذم كالنبات األرض حاجة عف تزيد كبيرة بكميات المياه إضافة عممية ىك
 قمة إلى يؤدم الضائعات حجـ زيادة كاف الزراعية لألراضي المائي التقنيف عممية إرباؾ إلى

 األمالح تتجمع المركية األراضي في كتكرارىا الرم لعممية فنتيجة .(4) الرم مياه كفاءة
 يؤدم مما الرم لمياه الممحي التركيز عمى قيمتيا كتتكقؼ التربة قطاع في مختمفة بكميات

                                                           

 (1)
 ،مصدر سابؽ ،اإلركائي الرصاصي مشركع في كمسبباتيا التربة ممكحة ،السامرائي خميفة سحاب 

 .38.ص

 (2)
في منطقة السيؿ الرسكبي  ايضيػة لتػرب ضػفاؼ نير دجمػة كأحكاالخصائص الزراع ،ػػتو سػعدنکاظـ ش  

 . 906، ص9111،كمية االداب ،جامعة البصرة ،اطركحة دكتكراه ،كالعكامؿ المؤثرة عمييا

 (3)
مجمة  ،كآثارىا في انتشار األمالح في ترب سيؿ ما بيف النيريف ،العكامؿ الجغرافية ،ماجد السيد كلي 

 .01ص  9106بغداد  ،مطبعة العاني ،(98)المجمد  ،ة الجغرافية العراقيةالجمعي

 (4)
  .091، صمصدر سابؽمحمد عبد اهلل نجـ كخالد بدر حمادم، الرم،  
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 مياه مع المالح الجكفي الماء اتصاؿ كبالتالي كتركيبيا التربة خكاص في تغييرات حدكث إلى
 .(1)التربة مف السطحية الطبقة في األمالح ترسيب كبالتالي الشعرية الخاصية بكساطة الرم

٘ األسض:  .2  ىعاو صساع

التبكير أم زراعة التربة  مناطؽ الزراعة اسمكب زراعةيتبع المزارعكف في الكثير مف 
في مكسـ معيف كتركيا دكف زراعة في مكسـ آخر، ىذا األسمكب مف خطكرتو أنو يتسبب 
ارتفاع منسكب المياه الجكفية الناجمة عف الرشيح كالتسرب كالغكر العميؽ لممياه، باإلضافة 

 .الى زيادة نشاط الخاصية الشعرية

ضارىا خالفان لما يعتقد الفالح مف أنو سيعيد لألرض خصكبتيا فيي ليذه الطريقة م
تجعؿ التربة مصرفا لألراضي المجاكرة ليا كمما تتعرض لو التربة مف حشرات، كأمراض، 

ساعد عمى تلعدـ ممارسة الزراعة كالرم فيو كنمك أدغاؿ، كيتعرض الجزء المتركؾ لمجفاؼ 
لمياه األرضية المالحة بالصعكد إلى األعمى كتحت زيادة نشاط الخاصية الشعرية، إذ تأخذ ا

 ظركؼ التبخر الشديد تترسب األمالح في التربة كعمى سطحيا. 

 

َا:3 تظْٓت ٘ االسضّ    . حشاث
 مف قريبا السطحية تحت الطبقة يجمب ربما الصحيحة بالصكرة التربة حراثة عدـ فن إ
 صفات عمى سمبي تأثير ذات تككف الجيدة غير الحراثة عممية فاف ذلؾ عمى عالكة ، السطح
 طبقات حدكث إلى يؤدم مما الظاىرية الكثافة كزيادة الضغط إلى التربة يعرض مما التربة
 السطح عمى المياه تجمع مف كتزيد الجذكر كتغمغؿ الماء نفاذية تمنع التربة تحت صمدة

 في اختالؼ أم تجاىؿ يمكف ال إذ .(2)السطح عمى األمالح كترؾ التبخر إلى كتعرضيا
 في سمبي تأثير ذات النسبة ىذه كتعد سـ 03 مف اقؿ ذلؾ كاف لك حتى الطبكغرافية

 ضغط الى التربة يعرض الكبير الحجـ ذات الزراعية المكائف استخداـ أف كما. (3)األرض
 إضعاؼ كبالتالي ،داخميا إلى الترشح مف الماء كمنع نفاذيتيا مف التقميؿ ثـ كمف مساماتيا

 .(4)التبخر زيادة بفعؿ التممح إلى التربة يعرض مما الغسؿعممية  في الماء دكر
                                                           

 (1)
بدر جاسـ عالكم كرحمف حسف عزكز، الرم الزراعي، مديرية مطبعة الجامعة، المكصؿ، بدكف سنة  

 .  6ص،طبع

 (2)
 ،تأثير العامؿ البشرم في ادارة التربة كتممحيا في الريؼ الرمادم ،كاخركفعبير عبد العزيز سعكد  

 .99ص ،مصدر سابؽ

 (3)
 .000ص،.910بدر جاسـ عالكم، خالد بدر حمادم، استصالح األراضي، جامعة المكصؿ، 

 (4)
 ..8ص ،مصدر سابؽ ،دعاء جبار عباس الماجدم 
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٘ االمسذٗ: 4  . اضاف
 إلى الكيميائية األسمدة إضافة عممية الدراسة منطقة ضمف الشائعة األخطاء كمف

 بعممية المزارعيف بعض قياـ طريؽ عف كذلؾ التربة ممكحة االعتبار بنظر األخذ دكف النبات
 األسمدة تكزيع في التكازف انعداـ إلى يؤدم مما اليد بطريقة لمنباتات الكيمياكية األسمدة نشر
 النباتات مكت إلى يؤدم مما ينبغي مما أكثر أخذت قد نباتات ىناؾ ثـ كمف الحقؿ داخؿ
االسمدة  تحتكم .الكيمائية األسمدة ضمف المكجكدة األمالح نسبة مع الممكحة اجتماع بسبب
 العممية المعايير إتباع يجب لذا ذائبة أمالح عف عبارة أساسان  أنيا إذ األمالح مف نسبة عمى

 لألسمدة المفرط االستخداـ ألف ،ليا النبات كحاجة التربة نكعية مع ءـيتال شكؿب ،الصحيحة
 قدرة إضعاؼ ثـ كمف التربة في المفيدة البكتريا قتؿ منيا جكانب عدة في سمبا ينعكس
  .(1)انتاجيتيا

االسمدة المستخدمة في منطقة الدراسة ىي االسمدة الكيمياكية حيث بمغت اف 
(% يقكـ المزارعكف بشرائيا مف االسكاؽ المحمية كىي سكبر فكسفات الثالثي 08نسبتيا)

 (.33الجدكؿ) (2)كالنتركجيف كالبكتاسيكـ غيرىا

 (33)الجدكؿ
 نكع االسمدة المستخدمة في منطقة الدراسة. 

 نسبة% عدد نكع االسمدة
 27 104 كيميائية
 13 50 عضكية
 60 230 االثنيف معا
 100 384 المجمكع

 .(9ممحؽ ) انةاسة الميدانية، استمارة االستبالمصدر: الدر               
 
ٔاِ:. 5 البضل للن   ىعاو الصشفّ 

 محدكدية اك كجكد عدـ عف فضالن  عالية كفاءة ذات مبازؿ شبكة كجكد عدـ إف
 السبب يعد القميؿ االنحدار ذات األراضي في الطبيعي الصرؼ ، لممياه كالبزؿ الصرؼ
 يسمح ما كىذا ،التربة سطح باتجاه مستكاىا كارتفاع األرضية المياه تراكـ في الرئيسي
 األمالح كراءه تاركان  ىناؾ يتبخر اذ الشعرية الخاصية طريؽ عف السطح إلى الماء بصعكد

                                                           

 (1)
 .13-01ص ،مصدر سابؽ،دعاء جبار عباس الماجدم  

 (2)
 .انةالدراسة الميدانية، استمارة االستب 
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 ذلؾ عمى أىميتو تقتصر كال الصحيحة اإلركاء لعممية ميما يعد فالبزؿ لذلؾ ،السطح عمى
 صعكد ك تمميحيا إعادة كتمنع الفيزيائية التربة خكاص تحسيف إلى تتعدل بؿ فحسب
 .(93صكرة ) الشعرية الخاصية كنشاط االرضي الماء قرب بسبب السطح الى االمالح

 

 التربة.( صعكد طبقة مف االمالح في منطقة الدراسة عمى سطح 93صكرة)

 
 في مقاطعة النمالة. 03/0/0300الدراسة الميدانية بتاريخ: المصدر:   

 

 : Erosion التعشٓ٘ :ثاىٔا
ة التعرية بما يمي: نسبة مادتيا العضكية تككف شكمتتصؼ التربة التي تعاني مف م 

كتعاني مف مشاكؿ التممح ، تصريفيا لمماء رديئان  ،)البناء(منخفضة، عديمة التركيب 
لتعرية بطيئة نسبيان . كقد تككف اعمؿ عمى التسريع مف تدىكر التربةككؿ ىذه ت ،كالحمكضة

، أك تحدث بمعدؿ خطير. تحصؿ تعرية التربة نتيجة فقداف الحماية لألرض كغير ممحكظة
كذلؾ بإزالة غطائيا النباتي الطبيعي أما بالرعي الجائر أك التحطيب أك الحرؽ ككذلؾ ترؾ 

كبذلؾ  ،، كما ىك الحاؿ في منطقة الدراسةية بكران كطرؽ الزراعة الخاطئةاعاألراضي الزر 
تنخفض قكل المقاكمة لجزيئات التربة كتتفكؽ عمييا القكل الدافعة لمحركة كالمتمثمة بعكامؿ 

بتأثير  مجاميعيادقائؽ التربة( الذم ينتج مف كسر  انفصاؿ) إذ تبدأ التربة باالنفصاؿ النقؿ.
كة المطر كاالنحدار تنقؿ الدقائؽ المفصكلة بالماء الجارم كتترسب عندما قطرات المطر، كبق
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ىناؾ عالقة بيف نمط  كما اف.(1)أك الغطاء األرضي االنحدار بتأثيرتقؿ سرعة الماء 
 (. 39)الجدكؿاستخداـ االرض كحجـ التربة المفقكدة انظر 

 ( 39)الجدكؿ
 بيف نمط استعماؿ االرض كحجـ التربة المفقكدة. العالقة

 زدُ اٌزشعجبد اٌّفمٛدح وغُ/٘ىزبس/عٕخ ّٔػ اعزؼّبي االسض

 500 اساظٟ ِضسٚػخ

 36 اٌّشاػٟ

 0.3 زمٛي ِزشٚوخ

 0.2 اساظٟ غ١ش صبٌسخ ٌٍضساػخ

 0.05 اساظٟ ِغطبح ثغبثبد صٕٛثش٠خ

 الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،عمـ أشكاؿ سطح األرض التطبيقي ،لمصدر: تغمب جرجيس داككدا
 .990، ص 0330البصرة،  كالترجمة

 
كثافة تعرية منيا طبيعية مثؿ ال حجـتؤثر في يمكف اف  عدة عناصرىناؾ  كما اف
ميؿ )كالطكبكغرافيا  ،نسجة التربة ،مسامية كنفاذية التربة تركيب التربة ،الغطاء األرضي

 ،القطع الغابي ،كتشمؿ الحراثة الخاطئة كتؤثر في عممية التعرية عكامؿ بشرية .(2)(المنحدر
 كحدات الى ياتحكيمعمى االراضي الزراعية ب االنساف تعدم كذلؾ.(3)الكثيؼ الرعي ،الحرائؽ
 عمى التعدم مف االنساف بو يقكـ ما عف فضال كغيرىا، كصناعية تجارية منشآت سكنية
 القريبة الزراعية األراض عمى أثارىا مف تترؾ التي ،الكاسعة التعديف عمميات خالؿ مف البيئة
 .(99)صكرةال .(الحضارم التصحر)باسػػـ التصحر مف الظاىرة ىذه كتسمى منيا

سكء ك  تحت األرض المياه استيالؾ :يمي بما كيتمثؿ سكء استعماؿ المكارد الطبيعية
 مظاىر مف مظير الممكحةتعد  ك نكعيتيما كتراجع مما يزيد مف ممكحتيا التربة ادارة

 األراضي في حدثت اكاني خصكصا ،خطكرة التصحر حاالت اشد مف ككفت قد التصحر

                                                           

 (1)
العالقة المكانية بيف التعرية كاالنحدار في قضاء سنجار  ،نكرجاف عصمت نكرم بؾ صارم كيية  

 ،جامعة المكصؿ ،الدبمـك العالي ،غير منشكرة()رسالة،GIS دراسة في  نظـ المعمكمات الجغرافية
 .00ص ،0336

  
(2)

 Hudson Fall، Soil Erosion Modeling Using The Revised Universal soil Loss 

Equation (RUSLE). In A drainage Basin In Eastern Mexico Enviromental 

GIS : GRG 360 G. 2005, P. 3.   

 (3)
كالتعرية عممية التجكية )أثر العمميات المكرفكمناخية كالمكرفكديناميكية  ،سحاب خميفة السامرائي كاخركف 

السنة  ،01العدد  ،93لمجمد  ،مجمة سر مف رأل ،عمى انجراؼ التربة في حكض كاللة (المائية
 . 908 ،0393كانكف االكؿ  ،العاشرة
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بمركر الزمف  كتتغير ،التربة ةخصكب تقؿك  ممكحةال تزداد بحيث ،الجاؼ المناخ في المركية
)ام  المنظـ كغير الجائر الرعي ككذلؾ. تتصحر أم خصبة ذات انتاج ردمء غير الى تربة

 انظر ،تحميؿ ارض المرعى اعداد كبيره مف الحيكانات تفكؽ قدرة المرعى عمى اعالتيا( 
 يحدث مما( 3096.) الدراسة منطقة في الحيكانية الكحدات مجمكع بمغ حيث( 30)الجدكؿ
 . الصحراكم الزحؼ عممية تتسيؿ كبالتالي ،النباتي غطاءلم إزالة

 الزراعية بإقامة المنشاة الصناعية. (التعدم عمى االراضي99صكرة)ال 

 
 0300/./.0التقطت الصكرة بتاريخ  المصدر:        

  (30)الجدكؿ

 في منطقة الدراسة. 0300اعداد الحيكانات لسنة 
 الكحدة الحيكانية اعداد الحيكانات نكع الحيكانات

 00913 190970 اغناـ

 9322 4661 ماعز

 3300 4125 ابقار

 3096. 199756 المجمكع

 ،قسـ الثركة الحيكانية ،شعبة زراعة الخالدية ،مديرية الزراعة في محافظة االنبار ،المصدر: كزارة الزراعة
 030 ،(بيانات )غير منشكرة

                                                           

 (350تـ التحكيؿ الى الكحدة الحيكانية مف قبؿ الباحثة حيث يعادؿ الراس الكاحد مف االغناـ اك الماعز )
( كحدة 953كاالبؿ) ،( كحدة حيكانية950كالجامكس) ،( كحدة حيكانية350كالبقرة الكاحدة ) ،كحدة حيكانية

 حيكانية.

العالقة بيف التعرية الريحية كتناقص مساحة االراضي الزراعية في  ،لممزيد انظر: افراح ابراىيـ شمخی
 ،0398 ،.0العدد ،عة بابؿجام ،مجمة كمية التربية األساسية لمعمـك التربكية كاإلنسانية ،محافظة بابؿ

  .183ص
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 ( االنجراؼ المائي كتعرية الطبقة السطحية مف التربة في منطقة الدراسة.90الصكرة)

 
 .03/3/0300بتاريخ التقطت الصكرة  بمقاطعة المالحمة المصدر:  
 
 (1):المائية( عمى االراضي الزراعية ىي ،حيةيالتعرية)الر  مف أبرز آثارك 
تدىكر الطبقة السطحية لمتربة األكثر تطكرا كالغنية بالمكاد العضكية كالغذائية كالتي ال  9
كبتيا مع الكقت كتدىكر ، كيفقد ىذه األراضي خصكف تعكيضيا إال في فترات طكيمةيم

 .اإنتاجيتي
ؿ عكامؿ النقؿ ، كحبيبات الطيف كالغريف الناعـ بفعاع حبيبات التربية األكثر فعالية. ضي0

، كفقداف العناصر الغذائية كذلؾ عف طريؽ كاالرساب المختمفة، مع بقاء الحبيبات الخشنة
 .(90صكرة)إذابتيا بالماء كنقميا إلى مكاقع أخرل مما يضعؼ قابميتيا اإلنتاجية 

س سطح األرض كخصكصان في األراضي الزراعيػة عػف طريػؽ األخاديد . تغير تضاري0
 .(90صكرة)الكالخنادؽ كاالنزالقات كانجراؼ التربة 

 .(30)الجدكؿ (93صكرة)ال (العكاصؼ الترابية). زيادة كميات الغبار في الجك 3
الى اف عدد العكاصؼ الترابية يزداد خالؿ شير ( 03)شكؿ( كال30)الجدكؿيشير 

كتستمر خالؿ االشير الالحقة  (،950اذ بمغ تكرارىا في منطقة الدراسة حكالي) حزيراف
متقطع حتى يقؿ معدؿ حدكثيا خالؿ شيرم كانكف االكؿ ككانكف الثاني، اذ يصؿ  شكؿكب

 ( يكما في السنة.56.، كبمغ مجمكع تكرارىا بنسبة)(350معػدؿ تكرارىػا لكال الشيريف )

                                                           

 (1)
 ،التعريػة كأثرىػا عمػى األراضي الزراعيػة فػي محافظػة صػالح الػديف ،اسماعيؿ فاضػؿ خمػيػس البيػاتي 

 .10-10ص ،0390 ،كمية التربية لمعمـك اإلنسانية ،جامعة تكريت ،اطركحة دكتكراه
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 ( التعرية االخدكدية90صكرة)ال

 
 .0300/./.0التقطت الصكرة بتاريخ المصدر:     

 
 

 ( 30دكؿ)الج
 ( ـ.0391-9109المجمكع الشيرم كالسنكم لحدكث العكاصؼ الغبارية لممدة )

 رىشاس اٌؼٛاصف اٌغجبس٠خ اٌشٙش

 0.2 وبْٔٛ اٌثبٟٔ

 0.3 شجبغ

 0.5 اراس

 0.8 ١ٔغبْ

 0.7 ا٠بس

 1.3 زض٠شاْ

 0.2 رّٛص

 0.7 اة

 0.2 ا٠ٍٛي

 0.2 رشش٠ٓ اٚي

 0.3 رشش٠ٓ ثبٟٔ

 0.2 وبْٔٛ اٚي

 5.6 اٌّدّٛع

المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة النقؿ كالمكاصالت، اليياة العامة لألنكاء الجكية كالرصد الزلزالي 
 .0309العراقي قسـ المناخ، بيانات غير مشكرة، 
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 (03)شكؿال

المجمكع الشيرم كالسنكم لنسب حدكث العكاصؼ التربية في منطقة الدراسة لممدة  
(0391-9109) . 

 
 (.30)الجدكؿباالعتماد عمى  :المصدر  
 

أف  ذرات التربة الناعمة تزيد مف عممية االحفاظ  بالماء بسبب الخاصية الشعرية ، التي 
( اف 26بكاسطة الرياح كمف مالحظة الجدكؿ)تساعد عمى بقائيا رطبة كعدـ أمكانية تعريتيا 

(، في ماحكز ، جنكب بحيرة الحبانية، جنكب 22، 18، 9الترب الطينية تمثمت في المكاقع)
غرب حصكة الشامية، أما ذرات التربة الخشنة كمساماتيا كبيرة فأنيا ال تستطيع االحتفاظ 

االمطار كزيادة درجات الحرارة  بالماء فترة طكيمة  مما يزيد ذلؾ مف حالة الجفاؼ مع تذبذب
، لذلؾ فاف الترب الخشنة ك الجافة تتعرض الى عكامؿ التعرية لتككف مصدرا لمكثباف 

 المتحركة مع  مسار ىبكب الرياح.
% مف كزنيا كىي 70( تشكؿ نسبة الرماؿ 1,2,3,4,13,14,17,20,21أف  المكاقع ) ك

بحيرة الحبانية، جنكب بحيرة  ضمف شماؿ المالحمة، ماحكز، شماؿ اـ الركس، شماؿ
الحبانية، جنكب حصكة الشامية. أما مف ناحية بناء التػرب فتػؤثر النػسبة المئكية لمجاميع 
دقائؽ التربة عمى قابميتيا لمتعرية الريحية )فكمما زادت تمؾ النسبة تقؿ قابمية التربة لمتعرية 

قابميتيا لمتعرية الريحية كبالتالي الريحية ، كيحدث العكس عندما تقؿ ىذه النسبة اذ تزداد 
تككف معرضة إلى خطر التصحر، حيث بمغ المعدؿ العاـ لنسبة كؿ مف)الرمؿ، غريف 

 %( عمى التكالي.5.1%، 29.8%، 65.1،طيف( حكالي)
 
 
 

0.2 
0.3 

0.5 

0.8 
0.7 

1.3 

0.2 

0.7 

0.2 0.2 
0.3 

0.2 

 ٌوم/ تكرار العواصف الغبارٌة عاصفة  
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 ( العكاصؼ الغبارية في منطقة الدراسة.93) صكرةال

 
 .00/3/0300المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 
  التعريةقياس: 

مف اجؿ قياس كمدل تأثير كمية االمطار تـ تطبيؽ معادلة دككالس لقياس حجـ  
 :(1)التعرية المطرية

 1.65(0.03937 P)
2.3               

 

 S =--------------------------- 

  1+0.0007(0.03937 P)
3.3                  

 :فن إ إذ
S =سنة(2/كـ3التعرية)ـ حجـ/ 
P=الفعاؿ لثكرنثكيت كتستخرج كفؽ المعادلة االتية: التساقط 

   

 
1
/T+12.2)

10
/P=1.65(R 

 

 .(6.31تـ استخراجو سابقا كىك)
 

 (0391-9109( حجـ التعرية لممدة)33)الجدكؿ
 حجـ التعرية التساقط الفعاؿ معدؿ الحرارة السنكم مجمكع االمطار السنكية

99650 00500 6509 6566 
 (.4)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى  

                                                           
(  (1

 Cook , Geomorphology in Deserts , London bats Ford , 1973 , p393.  
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( 33)الجدكؿلدينا فقد تـ أدراج النتائج في  المتاحةالبيانات المناخية  مف خالؿك 
/ 0ـ 6566يتبيف لنا أف حجـ التعرية المطرية في منطقة الدراسة بمغت نحك )الذم مف خاللو 

 ؼاالنجراعمى عمميات  زيادة تأثير األمطارحجـ التعرية ك ارتفاع قيمة  لنا ىكتجم/ سنة( 0كـ
 كانجرافياة تدىكر الترب كقمة سمكيا شكمزيد متفي المنطقة كالتي بدكرىا  ةكالتعرية لمترب

نتاجيتي خصكبتيا نقصكبالتالي  مف  المكضكعبيذه  االىتماـليذا يعد  سنة بعد أخرل. اكا 
 .ةكتنميالزراعي  باإلنتاج االىتماـ أسبقيات

 
.ية لألمطارتلقياس شدة أك القدرة الح (Fournier)اعتمدنا معادلة 

(1) 
 

 P/R=P12 
 :فن إ إذ
 R القدرة الحتية المطرية =.  

P1  (.مـم)= كمية التساقط الشيرم  
P  (.ممـ)كمية التساقط السنكم 
 

الحتية لألمطار في منطقة الدراسة  ةالمقدر ( يتبيف لنا أف .3)الجدكؿكمف مالحظة        
كىي تقع ضمف الفئة الضعيفة مف خالؿ تطبيقنا نتائج المعادلة عمى  (96591بمغت )
دكر بقية مع  األمطار الساقطة متذبذبة مف سنة ألخرل يةكم بسبب ( كذلؾ36)الجدكؿ
مف خالؿ  أتضحكعمى الرغـ مف ىذه النتيجة الضعيفة  .الطبيعية لمنطقة الدراسة العكامؿ

 أثركط األمطار في منطقة الدراسة أنيا ذات مكسـ سق خالؿ المكررةالميدانية المشاىدات 
جيكلكجية  لحقب كالراجعةفي الصالبة  المختمفةالصخرية  ككناتكذلؾ بسب طبيعة الم فاعؿ
الغطاء النباتي مف  ىاكخمك  االنحدارعامؿ  كجكدمع  أشكاليالمرطكبة بكؿ  ياكاستجابت مختمفة

التعرية المائية  لزيادةة مالئمة بيئة طبيعي ساعدت عمى كجكدكميا ىذه العكامؿ الطبيعي 
 .بقدرة عالية
 

 
 

                                                           

 (1)
 Fournier.F., Climate Erosion La relation enter leerosion du sol Par l'eau et les. 

perceptions Atmosphere, Ques، Paris, 1960, p.201. 
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 (.Fournierالحت المطرم لتصنيؼ) شدة( قياس .3)الجدكؿ
 الصفة )شدة الحت المطرم( معامؿ شدة الحت

 ضعيفة 3.اقؿ مف 

 معتدلة 50-500

 عالية 500-1000

 عالية جدا 9333اكثر مف 

Fournier.F.، Climate Erosion La relation enter le erosion du sol par l’eau et les 

perceptions Atmosphere ، Ques ، Paris ، 1960 ، p.201. 

 
 

(36)الجدكؿ  
(.0391-9109القدرة الحتية المطرية لممدة)   

 اٌمذسح اٌسز١خ اٌّطش٠خ االِطبس)ٍُِ( اٌشٙٛس

 3.34 19.7 وبْٔٛ اٌثبٟٔ

 3.51 20 شجبغ

 2.12 15.7 اراس

 1.32 12.4 ١ٔغبْ

 0.18 4.6 آ٠بس

 ---- 0 زض٠شاْ

 ---- 0 رّٛص

 ---- 0 آة

 0.0013 0.4 ا٠ٍٛي

 0.69 9 األٚي رشش٠ٓ

 2.34 16.5 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ

 2.69 17.7 األٚي وبْٔٛ

 16.19 116.2 اٌّدّٛع

 (.3)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى      
 

تغير معالـ سطحيا كتشكيميا فقد  كمنطقة الدراسة عمى  لرياحا ريمعرفة مدل تأثكل
(1):لقياس القدرة الحتية لمرياح كعمى النحك اآلتي (Chepil)معادلة  اعتمدنا

 

  V
3
 

 C = 386-------------- 

                 (PE)
2 

                                                           
(1)

 Chepil، W.S، and sibboway.F.H، Armbrast، D.V. Climatic factor for Estimating 

wind. erodibility of farm Fields، J.Soil and water conservation 17،1962، 
P.P.162-165. 
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 حيث اف:
 Vميؿ/ ساعة( )= معدؿ سرعة الرياح 
PE  (1)= المطر الفعاؿ لثكرنثكيت كتستخرج كفؽ المعادلة األتية:  

   
                    P   

PE = 115--------
1/93
 

                                                                                t-10 

      : فن إ إذ
 P (= تساقط سنكم)أنج. 
 T (= معدؿ الحرارة السنكية)بالفيرنيايت. 
 
 
( تبيف اف منطقة الدراسة تمتاز بتعرية 30()38يف )الجدكلكمف خالؿ مالحظة          

( ىذا المعدؿ الحتي يكجو المنطقة نحك الجفاؼ 9390،86عالية جدا اذ بمغت نحك) ريحية
الى اكبر المشاكؿ خطكرة  لقمة سقكط االمطار كزيادة سرعة الرياح نسبيا كىذا يكجو المنطقة

 كىي ظاىرة التصحر.

 
 (38)الجدكؿ

 (.Chepilصفات النحت الريحي كدرجة كفقا لتصنيؼ) 

 اٌذسخخ اٌصفخ

 17-0 خف١فخ خذا

 35-18 خف١فخ

 71-36 ِزٛعػ

 150-72 ػب١ٌخ

 9.3اوثش ِٓ  ػب١ٌخ خذا

Chepil ،W.S ،and sibboway.F.H  ،Armbrast ،D.V. Climatic factor for Estimating 

wind  . erodibility of farm Fields  ،J.Soil and water conservation 17،1962  ،
P.P.162-165. 

 

 

                                                           
(1)

 C.W.Thornthwaite، climate of north America aseording to anew classification      

Geographical review American  geogrophical. Society. Vol.21، 1931،p.640 
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 (30)الجدكؿ
 (.0391-9109الخصائص المناخية كمقدار الحت الريحي لمنطقة الدراسة لممدة) 

 اٌم١ّخ اٌخصبئص إٌّبخ١خ

  4,57ِؼذي اٌزغبلػ أح

 * 4,950عشػخ اٌش٠بذ ١ًِ/ عبػخ

 ** 72,19ِؼذي اٌسشاسح فٙشٔٙب٠ذ

 PE 5,75ِؼذي اٌزغبلػ اٌفؼبي 

 1412,76 ِؼذي اٌزؼش٠خ

 ػب١ٌخ خذا اٌٛصف

 (.0391-9109المصدر: باالعتماد عمى البيانات المناخية لممدة)       

 

 

 :The Agricultural Pests اآلفات الضساعٔ٘ :ثالجا

كلكؿ مف  .كالقكارض ،كاألدغاؿ ،كاألمراض ،الحشراتضـ اآلفات الزراعية كؿ مف ت
كالحالة  ،كالمناخ السائد ،ىذه اآلفات آثاره السمبية اعتمادان عمى النبات كالمحصػكؿ الزراعي

يبيف اىـ ( .0كالشكؿ) ( 3.)الجدكؿانظر  فضال عف نكع اآلفة الزراعية. ،الصحية لمنبات
 %(00حيث بمغت اعمى نسبة ) ارة االستبانةقة الدارسة حسب استماآلفات المنتشرة في منط

 (.10انظر ممحؽ) لمقكارض%( 3كادنى نسبة ىي ) ،لكؿ مف المف الفطريات التفحـ 
 

 ( 31)الجدكؿ
 اآلفات الزراعية المنتشرة في منطقة الدراسة.

 ٔغجخ% ػذد ٔٛع االفخ

 9 34 ١ّٔب رٛدا

 10 37 ػٕبوت اٌغجبس

 23 90 آٌّ

 23 87 فطش٠بد

 23 87 اٌزفسُ

 4 17 رثبثخ اٌفبوٙٗ

 8 32 لٛاسض

 100 384 اٌّدّٛع

 .(9ممحؽ)ال انةاستمارة االستب ،المصدر: الدراسة الميدانية 
                                                           

  (انج)=المطر 0.501/ (ممـ)= المطر  (ممـ)المطر. 

  (.ميؿ / ساعة)= سرعة الرياح   95.6/ 0633×  (ـ / ثا)* سرعة الرياح 

 *  : كتـ تحكيؿ الحرارة مف مئكية إلى فيرنيايت مف خالؿ المعادلة اآلتية * 
 (.فيرنيايت)= الحرارة  00+  9.0 * (مئكية)الحرارة  
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 (.0)الشكؿ
 اآلفات الزراعية المنتشرة في منطقة الدراسة. 

 
 (.31)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى     
 

 :اآلتي النحك عمىالزراعية النباتية  سيتـ التطرؽ الى بعض اآلفات

 :Insect Pests احلششٓ٘ اآلفات .9

 
 : Oligonychus afrasiaticus  الػباس عيهبْت . أ

 
 اليرقات تمتص إذ ،النخيؿ ثمار عمى خطكرة اآلفات أشد مف الغبار عنكبكت يعد
 لكنيا فيتحكؿ نضجيا، يكتمؿ ال التي الثمار مف النباتية العصارة الكاممة كالحشرة كالحكريات

 بو تمتصؽ عنكبكتي بنسيج كتغطى فميني خشف كمممسيا تشققات عدة عمييا محمر بني الى
 العنكبكت كليذا .الغبار بعنكبكت تسميتو جاءت ىنا كمف مغبران  التمر فيظير ،التراب ذرات
 المكف ذك الشتكم شكؿكال الخضرة، الى المائؿ األصفر المكف ذك صيفي الشكؿ :فالشكال
 الثاني ككانكف األكؿ كانكف أشير في بيكضيا األنثى كتضع الداكف، كاألحمر األحمر
 في الرياح ىبكب كبيف اآلفة، ىذه كانتشار االصابة شدة بيف قكية رابطػة كىناؾ كشباط،
 (..9.صكرة)(1)متربة كانت إذا خصكصان  كآب كتمكز حزيراف الصيؼ أشير

 

 

 

                                                           

 . .90ص ،مصدر سابؽ ،صفاء إبراىيـ حميد عبدالغفكر (1) 
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 الدراسة.( اصابة اشجار النخيؿ بعنكبكت الغبار في منطقة .9صكرة)ال
 

 
 .8/0309/.9الدراسة الميدانية بتاريخ: المصدر:     
 

 : Aphidoidea المن.ب
 كرخكة طرية بيضكم، ياالشكم ،(ممـ 0-9)بيف أطكاليا تتراكح صغيرة حشرات ىي

 الحشرة ىذه كتتغذل ،كالبني كاألحمر كالكردم كالمرقط كاألسكد األخضر ألكانيا تتبايف القكاـ،
 كالحنطة الحقمية المحاصيؿ الحشرة ىذه تصيب النبات، لعصارة امتصاصيا طريؽ عف

 كالباذنجاف، كالباميا، البقكليات،)مثؿ الخضركات محاصيؿ مف الكثير تصيب كما كالشعير،
 حيث ،تجارم لغرض المحصكؿ زرعكا الذيف خاصة لممزارعيف كبيرة خسارة مسببة ،(كالخس
 اشتداد عند خصكصا اإلنتاج كمية نقص ثـ كمف النبتة بضعؼ الحشرة ىذه تتسبب

 ،النسبية الرطكبة كزيادة الحرارة درجات اعتداؿ عند الحشرة بيذه اإلصابة تنشط اإلصابة،
 ىذه مقاكمة تستطيع ال الحشرة ىذه ألف الرياح كاشتداد األمطار ىطكؿ فترة في تقؿ بينما

 إفرازات بكجكد كذلؾ النبات عمى المف بحشرة اإلصابة أعراض مالحظة كيمكف العكامؿ،
 كتساقط كاصفرارىا األكراؽ التكاء الشديدة اإلصابة عف ينتج كما كالساؽ، األكراؽ عمى دبسيو
 (.96صكرة)ال.(1)األزىار مف عالية نسبة

 

 

                                                           

 .900ص ،مصدر سابؽ ،سارة خماس جبر الساعدم (1) 
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 ( حشرة المف عمى اكراؽ المشمش في منطقة الدراسة.96صكرة)ال
 

 
 .09/3/0300التقطت الصكرة بتاريخ المصدر:     
 

 :Gryllotalpa gryllotalpa  الهاسّب . حششٗج 

  
 لكف ذات كتككف األخرل المحاصيؿ بحشرات مقارنة كبير حجـ ذات حشرة ىي

 حفر طريؽ عف النباتات مف مختمفة أنكاعان  كتصيب ،(سـ .)بمكغيا عند طكليا يبمغ ،رمادم
 اقتصادية خسائر تسبب التي مف.(1)بالحفار الحشرة ىذه سميت كليذا التربة داخؿ ليا إنفاؽ
 أنكاع خمسة يكجد إذ ، البطاطا كدرنات الحقمية كالمحاصيؿ الخضر نباتات مف لكثير بميغة
 خالؿ مف الكاركب حشرة ضرر يكمف العراؽ محافظات معظـ في منتشرة النكع ليذا تعكد
 سيقاف في قطع كيحدث كاألبصاؿ النباتية كالدرنات الجذكر عمى رئيسة بصكرة تغذيتو

 بذكر عمى الكاركب كيتغذل ، التربة سطح تحت البادرات

 (.98صكرة)ال.(2)المزركعة السكداءذات العيف  كالمكبيا الصفراء كالذرة الصكيا فكؿ 

 

                                                           

 .900ص ، مصدر سابؽ ،سارة خماس جبر الساعدم(1) 

الخسائر االقتصادية التي تسببيا حشرة الكاركب  ،رغد خمؼ ابراىيـ الجبكرم ،راضي فاضؿ الجصاني (2) 
Gryllotalpa gryllotalpa المجمة العراقية  ،عمى بعض نباتات الخضر كالمحاصيؿ الزراعية
 .3ص ،0396 ،(9( العدد)0لمجمد) ،لبحكث السكؽ كحماية المستيمؾ



  .الزراعي االنتاج في المؤثرة الطبيعية المشكالت الفصؿ الثاني..................

[228] 
 

 ( حشرة الكاركب.98صكرة)ال

 
 01/3/0300التقطت الصكرة بتاريخ 

 

  :CeratitsCapitataWied (ذبابة البحر االبيض المتوسط). ذبابة الفاكية د
 زادت ككمما النضج كالمتأخرة المبكرة الحمضيات ثمار تصيب التي الحشرات مف
 منطقة في الفاكية ذبابة كتنتشر. آالفو بيذه اإلصابة احتماؿ قؿ كمما الثمار حمكضة
 الحشره كلكصؼ فييا، بميغة اضرارا كتمحؽ كالفكاكو الحمضياتاشجار  كتصيب الدراسة
 لكف كذات كالمعة متصمة غير كاالعيف مـ( 6-3) مف طكليا يتراكح ذبابة انيا كجد الكاممة
 .سكداء ببقع محاط المكف فضي كالصدر بني

 عراضأف ا أما األجنحة عريضة كالبطف عريض كمنتفخ ذك لكف بني مصفر. 
يمكف مشاىدتيا مع بداية اإلصابة حيث تظير بقعة صفراء عمى القشرة الخضراء اإلصابة 

فتح الثمرة المصابة تشاىد المناطؽ المتعفنة بعد ثقب القشرة بالة كضع البيض، كعند 
كالمتخمرة نتيجة لدخكؿ البكتريا اثناء كضع البيض كنتيجة لألنفاؽ التي تحفرىا اليرقات 

بداية تعذر  تسقط الثمار عمى االرض قبؿ اك مع كالبراز الذم تخمفو فييا، كبتقدـ اإلصابة
 (.90صكرة)ال.(1)اليرقات

 

 

                                                           

دكر العكامؿ الجغرافية في زراعة اشجار الفاكية في ناحية  ،أشكاؽ عبد الكاظـ ارحيـ عمي الكناني (1) 
جامعة  ،كمية التربية لمعمـك اإلنسانية ،رسالة ماجستير)غير منشكرة( ،محافظة كربالء ،الحسينية
 .903ص ،0396 ،كربالء
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 ببو ذبابة الفاكية في منطقة الدراسة.( الضرر الذم تس90صكرة)ال

 

 .0300/./06التقطت الصكرة بتاريخ المصدر: 
 
  Disease Pests2 املشضٔ٘ اآلفات .0

  Smut disease :التفحم مرض. أ

 االكراؽ يصيب حيث التفحـ باسـ كعرؼ العراؽ في جدا القديمة األمراض مف
 حيث كميان  اك جزئيان  النباتات تصاب كقد كالثمار الزىرية األجزاء كأحيانان  الغالب في كالسيقاف
 كاسكد، كبرتقالي اصفر بيف المكف في تختمؼ بثرات ىيئة عمى المرض ىذا اعراض تظير
 كتؤثر الضكئي التمثيؿ عمميات كخفض كالنتح التنفس في زيادة األمراض ىذه تسبب حيث
 يصيب. المحاصيؿ تمؾ تمؼ الى كيؤدم البذكر كتككيف الجذكر كنمك النباتات صالبة عمى
 كالشعير الحنطة كتشمؿ الحبكب محاصيؿ كباألخص النجيمية العائمة نباتات المرض ىذا

 القمح في المغطى كالتفحـ كالشعير القمح في السائب التفحـ منيا اشكاؿ عدة كلو ،كالذرة
 .(1)الرفيعة الذرة في الحبكب كتفحـ الشامية الذرة في العادم كالتفحـ كالشعير

 : Tomato yellow leaf vireos الطماطم أوراق واصفرار تجعد مرض .ب
 تككف ،العالـ مف عديدة مناطؽ في انتشارا االمراض أكثر مف المرض ىذا يعد

 اصفرار مع كاألسفؿ األعمى نحك األكراؽ اؼتفكال النباتات في شديد تقـز شكؿ عمى أعراضو
 تحتاج إذ ،البيضاء الذبابة بكاسطة الفيركس ىذا كينتقؿ كما ،الكرقة حجـ كصغر األكراؽ

                                                           

 ،اآلفات كاألدغاؿ الزراعية كأثرىا عمى اإلنتاج الزراعي في قضائي ىيت كالقائـ ،سناء رشيد عكاد (1) 
 . 990ص ،مصدر سابؽ
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 في المرض ىذا ينتشر ،المرض لنقؿ دقيقة( 03-03)بيف ما تتراكح مده إلى الحشرة ىذه
 بيف عالقة ىناؾ أف أم لو الناقمة الذبابة نشاط لزيادة أيمكؿ إلى تمكز مف الممتدة الفترة
 .الحرارة كدرجات المرض انتشار

 slow decline of (نيماتودا)الحمضيات عمى البطيء التدىور مرض. د

citrus:  
 الديداف انكاع مف نكع تسببو الذم الطفيمية االمراض مف البطيء التدىكر مرض يعد

 الكيمك في يرقة مميكف نصؼ مف أكثر الى تصؿ ىائمة بأعداد التربة في تتكاجد التي الثعبانية
 الخطيرة الزراعية اآلفات مف يعتبر بالحمضيات المزركعة البستاف تربة مف الكاحد غراـ

 نسيج في راسيا الدكدة غرس عف الحمضيات اشجار عمى البطيء التدىكر مرض كيتسبب
 كيصبح لمقشرة كانسالخ تقرح كيحدث الخاليا تمكت لذلؾ كنتيجة عمييا كالتغذية الجذكر قشرة
 الجذكر مف جزء مكت الى يؤدم مما بالجذكر التربة حبيبات كتمتصؽ قاتما بنيا الجذكر لكف

 (1).كالماء الغذائية المكاد امتصاص عمى قدرتيا تضعؼ كبالتالي

 . االدغال: 0
كافة الصعكبات  مف الرغـعمى  رانتشاالك  تكاثرال عمى درةالق األدغاؿ لنباتات فن إ

 تساعدىا بمقكمات ال نيا تمتاز الطبيعة مع النباتات في التنافس شديدة فيي التي تعيقيا
 نباتاتف. بذكركال الخضرية الكسائؿعف طريؽ  تنتشر. متباينة بيئات في التكيؼ النمك عمى

ما يزيد  ينتج ةالكاحد الدناف نباتاتك  ،بذرة الؼ عشر ستة ما يزيد عف ينتج ةالكاحد الحامكؿ
 التي االضرار اف عمى الدكؿ مف الكثير في الدراسات أظيرت كقد. بذرة االؼ سبعة عف

. (2)مجتمعو الحشراتك  االمراض تسببيا التي االضرار مجمكعاكثر مف  قد االدغاؿ تسببيا
 يمكف اف نكجز اىـ اضرار االدغاؿ بما يمي.

 .إنتاجو كقمة ضعفو إلى يؤدم مما غذائو في النبات مشاركة عمى تعمؿ .9

 مف%( 33 -03)مف النتح طريؽ عف تطرح إذ المائية الضائعات بزيادة تساىـ .0 
 .المياه

                                                           

 .999ص ،مصدر سابؽ ،أشكاؽ عبد الكاظـ ارحيـ عمي الكناني (1) 

 (2)
ص  ،1980  ،9ط ،بغداد ،دار المعرفة ،مبادم المحاصيؿ الحقمية ،كاخركف ،مجيد محسف االنصارم 

968-980. 
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 تنقميا قد التي االمراض مسبباتالتي تعتبر مف  الحشرات االدغاؿ نباتات تجذب .0
 .مثؿ حشرة المف االقتصادية النباتات الىالحشرات  مف

 .المياه مف كبيرة كميات تستيمؾك  كالبزؿ الرم قنكات في مياهال حركة عرقمة .3

  :الكْاسض .3
 ،كاالنتشار النػكع حيػث مػف العػالـ لبػائف عػدد ثمػث شكؿت لبكنة حيكانات القكارض 

 اإلنتاج في كبيرة أضرار كلمقػكارض ،كالمحيطات البحار إال منيا منطقة تخمك ال كتكاد
 مف الكثير بتمؼ تقكـ أنيا :اآلتي النحك عمى تسببيا التي األضرار إيجاز كيمكف. النباتي
 األخرل الفاكية كثمار كالحمضيات كالتمػكر كػالحبكب الزراعيػة كالمحاصيؿ النباتات ثمار

 المركز في الرم مياه جرياف تعيؽ التربة في أنفاقا تحفر بعضيا أف ،شكالمشم كالرماف
 أثنػاء ميالنيػا فيسبب منيا الطرية السيما النباتات جذكر عمى يتطفؿ بعضيا أف ،كالقنكات

 عاما خطكرة يزداد كالذم الخطرة االنكاع مف االسكد الجرذ يعد كما.(1)نيائيا مكتيا أك الرم
 سطح كقرب جذكعيا كعمى النخيؿ قمة عمى كالتكاثر لممعيشة الجرذ ىذا يميؿ اذ عاـ بعد

 حالة كفي لو المفضؿ المأكل النخيؿ قمة كتعد ،لو مالئمة االرضية الرطكبة كانت اذا التربة
 كالكرب الجاؼ السعؼ ازالة عدـ مف السنكات بعض في حصؿ ككما النخيؿ اشجار اىماؿ
 نمكه زيادة في تساىـ كالتي القكارض مف النكع ليذا المالئـ المسكف تكفر الحالة ىذه في فأنيا

(2).اضراره زيادة كبالتالي كانتشاره

                                                           

 (1)
 ،.039 ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،سالـ ىاتؼ احمد الجبكرم ،اساسيات في عمـ المناخ الزراعي 

 .090ص ،9ط ،عماف االردف

دكر عناصر المناخ في التأثير عمى آفات الحمضيات لممنطقة الكسطى  ،سالـ ىاتؼ أحمد الجبكرم  (2)
 .938ص ،0330 ،جامعة بغداد ،كمية التربية )ابف رشد ،لرسالة ماجستير)غير منشكرة( ،مف العراؽ



 

 كالمراجع............................................................المصادر 

 

 

 الجالحالفصل 
البششٓ٘ املؤثشٗ يف االىتاج  املشهالت

 .الضساعٕ يف سٓف قضاء احلباىٔ٘
 
. اخنفاض االىتاج الضساعٕ يف سٓف قضاء 9

 احلباىٔ٘. 
 تفتت امللهٔ٘.  .0
 .. حمذّدٓ٘ الذعه احلهْم0ٕ
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 لحالفصل الجا
البششٓ٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ يف سٓف  املشهالت

 قضاء احلباىٔ٘
 :اخنفاض االىتاج الضساعٕ يف سٓف قضاء احلباىٔ٘ -1

دكنـ(. كفي المكسـ الزراعي  090033( اف المساحة الكمية بمغت)50)الجدكؿيتبيف مف 
ت شكمدكنـ( ك  00910( حيث بمغت مساحة األراضي الصالحة لمزراعة )0331-0393)

دكنـ( 96163)ساحة المزركعة فعال %( مف المساحة الكمية، بينما بمغت الم93.0نسبة )
%( مف المساحة الصالحة 8059%( مف المساحة الكمية ك)8.1ت نسبة قدرىا )شكمك 

( 0300-0309لمزراعة، بينما بمغت مساحة األراضي الصالحة لمزراعة لممكسـ الزراعي )
 .%( مف المساحة الكمية90.2ت نسبة )شكم، ك  دكنـ( 06360)
 

 (50)الجدكؿ
المساحات الكمية كالمساحات الصالحة كالمساحات المزركعة فعال)دكنـ( في منطقة الدراسة  

 (.0300_0309، 0393_0331لممكسميف الزراعييف)

 0331_0393 0309_0300 

 اٌّمبغؼبد

اٌّغبزخ 

اٌى١ٍخ 

 )دُٚٔ(

% 

اٌّغبزخ 

اٌصبٌسخ 

 ٌٍضساػخ

% 
اٌّغبزخ 

 اٌّضسٚػخ
% 

اٌّغبزخ 

اٌصبٌسخ 

 ٌٍضساػخ

 

% 

اٌّغبزخ 

 اٌّضسٚػخ

 

% 

 4 712 10 2620 5 935 9 2400 2 5200 إٌّبٌخ

 2 315 4 1128 9 1461 9 2371 3 7200 عٓ اٌزثبْ

 2 401 4 1002 8 1307 6 1500 3 5600 ص٠ٚخ اٌزثبْ

 19 3120 12 3120 5 947 8 2000 3 6400 اٌّالزّخ

 12 1970 10 2501 8 1323 11 2800 2 5200 اٌسّب١ِبد

 17 2899 17 4418 26 4359 19 4900 3 5600 وشغبْ

زص١جخ 

 اٌششل١خ
7600 3 2000 8 1796 11 1725 7 1320 8 

 12 1992 8 2221 4 635 3 800 4 8400 ِبزٛص

 7 1212 7 1852 4 696 3 800 3 5600 أَ اٌشٚط

 8 1415 8 2052 5 914 9 2307 3 6000 غضٚاْ

 4 691 3 917 7 1266 6 1500 1 1600 اٌجٛثبٌٟ

زصٛح 

 اٌشب١ِخ
148800 70 2214 9 1321 8 2512 10 882 5 

 100 16929 100 26068 100 16960 100 23192 100 213200 اٌّدّٛع

المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية، قسـ االراضي، 
 .0300بيانات )غير منشكرة( 
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 مف%( 8.1) نسبة تشكمك ( دكنـ 96101)فعال المزركعة المساحة بمغت بينما
 المساحة تناقص يتضح ك .لمزراعة الصالحة المساحة مف( %6351)ك الكمية المساحة
 بالمكسـ مقارنة( 0300-0309) الزراعي لممكسـ فعال المزركعة كالمساحة لمزراعة الصالحة
كتناقص  لمزراعة الصالحة لممساحة( دكنـ 0086) بمساحة (0393-0331) الزراعي

 االنتاج أجؿ زيادة  مف جيد مؤشرال يعتبر  كىذا ،(دكنـ 09)المساحة المزركعة فعال
 .(27)الشكؿ( ك 26)الشكؿ ،(90( )98خريطة)ال .منطقة الدراسة في الزراعي

 
 (98خريطة )ال

 (.0300_0309، 0393_0331) المساحة الصالحة لمزراعة )دكنـ( لممكسميف الزراعييف 
 

 
 .Arc map10.4.1( كمخرجات 50) الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى    
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 ( 90الخريطة )
 (.0300_0309، 0393_0331لممكسميف الزراعييف)المساحة المزركعة فعال )دكنـ( 

 
 .Arc map10.4.1( كمخرجات 0.المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ )      
 

 ( 26)الشكؿ
 (.0300_0309 ،0393_0331)دكنـ( لممكسميف الزراعييف)المساحة الصالحة لمزراعة 

 

 
 (.3.)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى بيانات  
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 ( 27)الشكؿ
 (.0300_0309، 0393_0331المزركعة فعال )دكنـ( لممكسميف الزراعييف)المساحة 

 
 (.3.)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى بيانات  

 

 المزركعة كالمساحة لمزراعة الصالحة األراضي مساحة في كاضح تبايف ىنالؾ فا
 حيث( 0391_0331)الدراسة ففي المكسـ الزراعي منطقة مقاطعات مستكل عمى فعال
حيث  لمزراعة الصالحة لممساحات نسبة أعمى( ككرطاف ،الحماميات)مقاطعات تالشكم
كاـ الركس(  ،ت ادنى النسب المقاطعات)ماحكزشكمك  ،%( تكاليا91 ،%99بمغت)
كحصيبة  ،ت مقاطعة)كرطافشكماما المساحة المزركعة فعال ف ،%( لكالىما0بنسبة)

اما ادنى النسب فكانت في  ،%( تكاليا99،%06الشرقية( اعمى النسب فكانت النسبة)
( فكانت 0300_0309%( لكالىما. اما المكسـ الزراعي)3كاـ الركس( بنسبة) ،)ماحكز

ككرطاف(  ،المالحمة)اعمى النسب لممساحة الصالحة لمزراعة لممقاطعات
 ،زكية الذباف ،سف الذباف)اما ادنى النسب فكانت في ،تكاليا %(16.9،%11.9)كبنسبة
اعمى  شكؿاما المساحة المزركعة فعال فت ،تكاليا %(3.5 ،%3.8 ،%4.3)( كبسبة،البكبالي

اما ادنى النسب  ،%( تكاليا17.1 ،%18.4)كرطاف( كبنسب ،النسب في مقاطعة )المالحمة
 %(.2.3،%1.8كبنسبة) (كزكية الذباف ،سف الذباف)فكانت في

كلمعرفة اتجاىات التغير في االستثمار الزراعي لمساحة االراضي الصالحة لمزراعة 
، 0393-0331كمساحة االراضي المزركعة فعال في منطقة الدراسة لممكسميف الزراعييف)

( البد مف دراسة ىذه التغيرات عمى مستكل المقاطعات، لذلؾ تـ اتباع 0309-0300
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كاستخداـ معادلة الرقـ  كالتغير المطمؽ غير النسبياساليب احصائية كصفية متمثمة بالت
 التي تغيراتاف ال (01)(00)شكالفكال( 9.) الجدكؿ معطيات كتشير القياسي النسبي.

 ( 9.)الجدكؿ
 لممكسميف تغير اتجاىات االراضي الصالحة كالمزركعة فعال)دكنـ( في منطقة الدراسة

 (.0300_0309 ،0393_0331)الزراعييف
 المساحة المزركعة فعال/ دكنـ المساحة الصالحة لمزراعة/ دكنـ 

 المطمؽ المقاطعات
التغير 
 النسبي

الرقـ القياسي 
 النسبي

 المطمؽ
التغير 
 النسبي

الرقـ القياسي 
 النسبي

 76.1 580.6 223- 109.1 2528.3 220 النمالة

 21.5 148.8- 1146- 47.5 917.8 1243- سف الذباف

 30.6 75 906- 66.8 852.2 498- زكية الذباف

 329.4 3089.6 2173 156 3055.8 1120 المالحمة

 148.9 1902.8 647 89.3 2389 299- الحماميات

 66.5 2748.6 1460- 90.1 4307 482- كرطاف

 73.4 1183.9 476- 86.2 1609 275- حصيبة الشرقية

 313.7 1960.1 1357 277.6 2184.9 1421 ماحكز

 174.1 1154.5 516 231.5 1808.8 1052 أـ الركس

 154.8 1350.4 501 88.9 1939.5 255- غزكاف

 54.5 507.7 575- 61.1 753.4 583- البكبالي

 66.7 732.2 439- 113.4 2423.8 298 حصكة الشامية

 1150 16828.8 09- 99053 25979 2876 المجمكع

 (.3.)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى بيانات 

                                                           

  ۰۱۱سنة االساس / سنة المقارنة *  –لتغير النسبي = سنة المقارنة. 

  سنة االساس. –التغير المطمؽ = سنة المقارنة 

  * ۰۱۱الرقـ القياسي النسبي= سنة المقارنة / سنة االساس. 
سارة خماس جبر الساعدم، امكانات كمعكقات التنمية الزراعية كافاقيا المستقبمية في المنطقة  المصدر:

، ص 2020ميساف، كمية التربية ،الشرقية مف محافظة ميساف، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، جامعة 
160. 
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-0309)ك (0393–0331) الزراعي ممكسـل زراعياتجاىات االستثمار  سمكتيا
حيث سمكت  فعال المزركعة األراضي كمساحة لمزراعة الصالحة األراضي ممساحةل (0300

 اتجاىيف ىما:

 (00)الشكؿ
 لممكسميف اتجاىات تغير االراضي الصالحة لمزراعة )دكنـ( في منطقة الدراسة 

 (.0300_0309 ،0393_0331)الزراعييف

 
 (.9.الجدكؿ)المصدر باالعتماد عمى 

 
 ،االتجاه االيجابي: الذم زادت فيو مساحة االراضي الزراعية الصالحة كالمزركعة

 ،النمالةىي ) لممساحة الصالحة لمزراعة كمف المقاطعات التي سمكت االتجاه االيجابي
 ،1120 ،220التغير المطمؽ )بمغ  حيث ،حصكة الشامية( ،أـ الركس ،ماحكز ،المالحمة

سجؿ تغير كبنسب فقد اما التغير النسبي  ،دكنما عمى التكالي (298 ،1052 ،1421
اما الرقـ القياسي  ،( عمى التكالي2423.8 ،1808.8 ،2184.9 ،3055.8 ،2528.3)

اما  .( عمى التكالي113.4 ،231.5 ،277.6 ،156 ،109.1النسبي فقد سجؿ تغير بنسب)
كؿ  المساحة المزركعة فعال فسمكت االتجاه االيجابي لزيادة مساحة االرض المزركعة فعال

اذ سجؿ التغير  ،غزكاف( ،أـ الركس ،ماحكز ،الحماميات ،المالحمة) مف المقاطعات
اما التغير النسبي سجؿ  ،( دكنـ عمى التكالي501 ،516 ،1357 ،647 ،2173المطمؽ)

اما الرقـ  ،( عمى التكالي1350.4 ،1154.5 ،1960.1 ،1902.8 ،3089.6تغير كبنسب )
( عمى 154.8 ،174.1 ،313.7 ،148.9 ،329.4القياسي النسبي فقد سجؿ تغير بنسب)

 الى كتحكيميا االراضي بعض استصالح بسبب االيجابية، االتجاىات ىذه كانت التكالي.
كالحماميات حيث تـ  ،مقاطعة المالحمة في حصؿ ما كىذا لمزراعة، صالحة اراضي

 كازالة االدغاؿ المنتشرة ،استصالح االراضي المتغدقة بإقامو مشاريع البزؿ بجيكد فردية
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 غير االراضي مف كبير جزء حكلت كالتي لمزراعة، صالحة كاسعة مساحات رتكظي كبذلؾ
 .كتـ استغالليا في زراعة القمح لمزراعة صالحة اراضي الى لمزراعة الصالحة

 (01)الشكؿ
 اتجاىات االراضي المزركعة فعال )دكنـ( في منطقة الدراسة لممكسميف 

 (.0300_0309 ،0393_0331)الزراعييف

 
 (. 9.)الجدكؿالمصدر باالعتماد عمى 

 
 ،: اف اغمب المقاطعات قد تناقصت مساحتيا الصالحة كالمزركعةلسمبيا االتجاه 

مف المقاطعات التي سمكت االتجاه السمبي لتناقص مساحة االرض الصالحة لمزراعة 
البكبالي( حيث  ،غزكاف ،حصيبة الشرقية ،كرطاف ،الحماميات ،زكية الذباف ،ىي)سف الذباف

 (-583 ،255- ،275- ، 482- ،299- ،498- ،-9030)بمغ التغير المطمؽ فييا حكالي
 ،852.2 ،917.8) بي فيك االخر سجؿ تغير سمبي كبنسباما التغير النس ،تكاليادكنـ 
اما الرقـ القياسي النسبي فقد  ،(عمى التكالي753.4 ،1939.5 ،1609 ،4307 ،2389

( عمى 61.1 ،88.9 ،86.2 ،90.1 ،89.3 ،66.8 ،47.5) سجؿ تغير سمبي بنسب
 التكالي.

االرض  اما المساحة المزركعة فعال فسمكت االتجاه السمبي لتناقص مساحة
المزركعة فعال المقاطعات )النمالة، سف الذباف، زكية الذباف، كرطاف، حصيبة الشرقية، 

-، 906-، 1146-، 223-البكبالي، حصكة الشامية( حيث بمغ التغير المطمؽ فييا حكالي)

اما التغير النسبي فيك االخر سجؿ تغير سمبي  ( دكنـ تكاليا،439-، 575-، 476-، 1460
                                                           

  اذا كانت نتيجة التطكر النسبي اك المطمؽ مكجبة  فيذا التطكر يمثؿ زيادة  اذا كانت سالبة فيذا يمثؿ
 نقصاف.
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( تكاليا، اما الرقـ 732.2، 507.7، 1183.9، 2748.6، 75، 148.8- ،580.6كبنسب )
، 54.5، 73.4، 66.5، 30.6، 21.5، 76.1القياسي النسبي فقد سجؿ تغير سمبي بنسب )

 ( تكاليا.66.7

ىذه التغيرات في المساحات الصالحة لمزراعة كالمزركعة تقؼ خمفيا مجمكعة مف 
المساحات الى مساحات غير صالحة لمزراعة، منيا االسباب كالتي ادت الى تحكؿ تمؾ 

التكسع العمراني عمى حساب االراضي الزراعية، كانتشار االدغاؿ كممكحة التربة، كالظركؼ 
المناخية القاسية خاصة في السنكات األخيرة كقمة االمطار المتساقطة كالتي تعمؿ بدكرىا 

ر، ككذلؾ ارتفاع درجات الحرارة التي عمى تثبيت الكثباف الرممية كمنعيا مف الزحؼ المستم
تسرع مف نسبة التبخر، فضال عف تداخؿ تمؾ المناطؽ مع مناطؽ صحراكية جافة كالذم 
يساعد ىذا التداخؿ مع قمة المياه السطحية كالباطنية الى تحكؿ تمؾ المناطؽ الصالحة 

مؾ المناطؽ عامال لمزراعة الى مناطؽ غير صالحة لمزراعة، أذ أف قمة المياه الكاصمة الى ت
 مساعدا عف تركز نسبة الممكحة في التربة.

 (0.الجدكؿ)
-0309)-(0393-0331اتجاىات تغير االنتاج الزراعي/ طف لممكسميف الزراعييف ) 

 ( لمحاصيؿ الحبكب في منطقة الدراسة.03000

 رسح اٌشؼ١ش اٌمّر 

اٌش

 لُ
 اٌّمبغؼخ

اٌزغ١ش 

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

 اٌزغ١ش

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

اٌزغ١ش 

 \اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

 133.3 35- 10 100 98- 0 120 36.6 20 إٌّبٌخ 2

 110.7 54.2- 3.5 50 198- 2- 175.4 43 43 عٓ اٌزثبْ 3

 105.2 55- 2 100 96- 0 85.7 3.3 20- ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 105.7 76- 1 150 63.6- 1 81.2 6.9 30- اٌّالزّخ 5

 128.5 32.7- 10 112.5 79.8- 1 88.4 116.9 30- اٌسّب١ِبد 6

 122.2 26.8- 10 - - - 116.6 15.7- 10 وشغبْ 7

 78.2 91.7- 10- 125 75- 1 81.2 6.9 30- زص١جخ اٌششل١خ 8

 105.3 55.4- 2 150 63.6- 1 116.6 15.7- 10 ِبزٛص 9

 103.6 67.9- 1 - - - 120 36.6 20 أَ اٌشٚط 10

 108 79- 1 150 63.6- 1 92.8 22.3 10- غضٚاْ 22

 83.3 70- 10- 66.6 148- 1- 116.6 15.7- 10 اٌجٛثبٌٟ 23

 181.8 5 27 75 130.3- 1- 81.9 72- 11- زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 111.4 372.2 47.5 102.8 61.2- 1 98.6 1238.6 18- اٌّدّٛع

 (.93المصدر: باالعتماد عمى ممحؽ)
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فقد  ،(03)الشكؿ( ك 0.)الجدكؿ لمحاصيؿ الحبكب اإلنتاجيةاما اتجاىات التغير في 
 سف الذباف ةسجؿ تغيرا سمبيا ك ايجابيا حيث سجمت اعمى قيمو لمحصكؿ القمح في مقاطع

الرقـ كسجؿ ( 30)طف باالتجاه االيجابي ك تغير نسبي  (30)حيث يسجؿ التغير المطمؽ
( كذلؾ الف اغمب االراضي المستصمحة تـ زراعتيا بمحصكؿ .98. 3)القياسي النسبي

 ،الحماميات ،ةفي حيف سجمت كؿ مف مقاطعو المالحم ،القمح ألنو ذا قيمة اقتصادية كبيرة
لكؿ منيا عمى التكالي بينما سجؿ ( -03بمغ )تغير في االتجاه السمبي الذم  ةالشرقي صيبةح

الرقـ القياسي النسبي اما  ،لكؿ منيا عمى التكالي اما (651 ،996.9 ، 651)التغير النسبي
 غيرت سجمت فقد المحصكؿ نفسلك  اإلنتاجية معدالت اما (.0950 ،0053 ،0950) فقط سجؿ

 اتغير  النسبي القياسي الرقـ كسجؿ (9000.6)نسبي كتغير طف (-90) كىك سمبيا
 (. 1056)ىك

 (03)الشكؿ
( 0300_0309)-(0393-0331لممكسميف الزراعييف ) القمح/ طفاتجاىات تغير انتاج  

 .منطقة الدراسة

 

 (.0.)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر:  
 

ايجابيا لكافو  اسجمت رقمفقد  لمحصكؿ الشعير اإلنتاجيةاما اتجاىات تغير 
تغير الحيث سجؿ  ،ةالشامي ةحصك  ،البكبالي ،المقاطعات ماعدا مقاطعو سف الذباف 

نفس المحصكؿ لك  اإلنتاجيةما معدالت  .لكؿ منيا عمى التكالي طف (-9 ،-9،-0)المطمؽ
( 93050)النسبي يرقـ القياسالك  (-69.2)كالنسبي ( طف9)فقد سجؿ التغير المطمؽ
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( كذلؾ الف محصكؿ الشعير لو قدرة عالية عمى تحمؿ الممكحة كالقمكية كما انو 09)الشكؿ
 . المناخ البارد كما يستخدـ كعمؼ لمحيكانات البيئية ذات مقاـك لمظركؼ

 ( 09الشكؿ)
( 0300_0309)-(0393-0331اتجاىات تغير االنتاج الشعير/ طف لممكسميف الزراعييف )

 منطقة الدراسة.

 
 (.0.باالعتماد عمى الجدكؿ)المصدر:     

 

مقاطعات تغيرا الجميع  تفقد سجم الذرةلمحصكؿ  اإلنتاجيةما اتجاىات تغير ا 
 (-93)بتغير مطمؽ باالتجاه السمبي بمغ ،البكبالي ، ةالشرقي ةايجابيا ماعدا مقاطعتي حصيب

 اما اتجاىات  .لكؿ منيا عمى التكالي( -86 ،-1958)كسجؿ التغير النسبي  ،لكؿ منيا

سجؿ التغير  حيثايجابيا  اسجؿ تغير  فقد لنفس المحصكؿ اإلنتاجيةالتغير لمعدؿ 
 النسبي يرقـ القياسالك  (08050)طف كسجؿ التغير النسبي( .385تغيرا ايجابيا بمغ ) المطمؽ

( الف ىذا المحصكؿ يمكف اف يتأقمـ مع الظركؼ البيئية الصعبة مثؿ الترب الطينية 99953)
كالرممية كما اف زراعة ىذا المحصكؿ يمكف اف يستصمح االراضي الزراعية الف جذكرىا 

تتبع  كمف ثـ تعمؿ عمى نقؿ المادة العضكية كما اف منطقة الدراسةتمتد عميقا في التربة 
( 0.)الجدكؿ.النتركجيف بزراعة المحاصيؿ البقكلية التي تككف مكممة لمادة  زراعة الذرة

 (.00)الشكؿك 
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 ( 00)الشكؿ
( 0300_0309)-(0393-0331/ طف لممكسميف الزراعييف )الذرةاتجاىات تغير االنتاج 

 منطقة الدراسة.

 
 (.0.)الجدكؿباالعتماد عمى  المصدر:

 (0.الجدكؿ)
-2021)-(0393-0331اتجاىات تغير االنتاج الزراعي/ طف لممكسميف الزراعييف ) 

 ( لمحاصيؿ الخضراكات في منطقة الدراسة.2022
 اٌخعشاٚاد اٌشز٠ٛخ اٌخعشاٚاد اٌص١ف١خ 

اٌش

 لُ
 اٌّمبغؼخ

اٌزغ١ش 

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

اٌزغ١ش 

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

 98.1 96.5- 0.1- 100.4 77.1- 0.09 إٌّبٌخ 2

 87.1 104.5- 1.5- 118.2 51.4- 5.1 عٓ اٌزثبْ 3

 93.9 95.2- 0.7- 69.5 118.3- 11.1- ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 81.9 111.9- 2.23- 100.2 76.5- 0.05 اٌّالزّخ 5

 119.8 70.7- 2.1 89.4 95.9- 1.8- اٌسّب١ِبد 6

 50.5 184.9- 12.7- 89.2 37.2- 9.0- وشغبْ 7

8 
زص١جخ 

 اٌششل١خ
-2.1 -76.7 93.4 -7.9 -225.1 43.2 

 44.2 222.3- 4.5- 94.8 85.2- 1.1- ِبزٛص 9

 198.0 41.1- 4.6 94.1 90.8- 0.9- أَ اٌشٚط 10

 101.3 89.1- 0.1 90.2 92.5- 1.9- غضٚاْ 22

 93.1 96.2- 0.82- 91.6 36.5- 6.6- اٌجٛثبٌٟ 23

 71.9 115.0- 9.3- 111.7 59.3- 3.16 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 79.1 0.2- 33.1- 93.5 274.6 26.3- اٌّدّٛع 

 (.99المصدر: باالعتماد عمى ممحؽ)
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 سجمت فقد الصيفية الخضراكات لمحاصيؿ اإلنتاجية تغير اتجاىات يخص فيما اما
 حيث الذباف ةزكي مقاطعة ىي السمبي باالتجاه قيمو اعمى فكانت ان سمبي كاخر ايجابان  اتجاىيف
 (61.5)النسبي القياسي كالرقـ (-990.3) النسبي كالتغير (-9959) المطمؽ التغير سجؿ

 القياسي كالرقـ (59.)بمغت االيجابي االتجاه في قيمو اعمى الذباف سف مقاطعو كسجمت
 سمبيا مطمقا تغيرا سجمت فقد ةالحباني لقضاء اإلنتاجية مجمكع اما (.990.0سجؿ) النسبي

ىذا (.105فقد بمغ) النسبي القياسي كالرقـاما  ،(083.6) النسبي كالتغير ،( طف-0650)بمغ
التناقص في االنتاج جاء نتيجة تناقص المساحات الصالحة بزراعة الخضركات بسبب 

. تغير اتجاه السكاف نحك زراعة القمح التكسع العمراني كالتكجو نحك الحرؼ التجارية
  (.00)الشكؿ( ك 0.)الجدكؿ

اما في ما يخص اتجاىات تغير اإلنتاجية لمحاصيؿ الخضركات الشتكية فقد سجمت 
جميع المقاطع اتجاه سمبيا في ما عدل مقاطعة الحماميات، اـ الركس ، غزكاف، حيث سجؿ 

( عمى التكالي، اما 3.9، 356، 059)التغير المطمؽ تغير في االتجاه االيجابي حيث بمغ
( عمى التكالي، اما الرقـ القياسي النسبي سجؿ -01.9،-3959، -8358التغير النسبي فكاف)

( عمى التكالي. اما االتجاه العاـ لإلنتاجية الخضركات الشتكية 93950، 91053، 99150)
(، اما الرقـ -350ي)( طف ، كالتغير النسب-0059فسجمت تغيرا سمبيا فكاف التغير المطمؽ)

 (.03)الشكؿ( 8159القياسي النسبي فكاف)

 (00الشكؿ)
 -(0393-0331اتجاىات تغير انتاج الخضراكات الصيفية/ طف لممكسميف الزراعييف ) 

 ( منطقة الدراسة.0309-0300)

 (.54باالعتماد عمى الجدكؿ)المصدر: 
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 (03الشكؿ)
-(0393-0331اتجاىات تغير انتاج الخضراكات الشتكية/ طف لممكسميف الزراعييف ) 

 ( منطقة الدراسة.0300_0309)

 
 (.35باالعتماد عمى الجدكؿ)المصدر: 

 
( 3.)جدكؿمف الف البستنو محاصيؿل اإلنتاجية التغير اتجاىات يخص ما ماا

 اتالمقاطع جميع تسجم حيث السمبي االتجاه في تغيرت النخيؿ انتاجيو اف ،(.0)الشكؿك 
 المطمؽ لمتغير السمبي باالتجاه ةقيم بأعمى الذباف سف مقاطعو تغيرا سمبيا حيث تصدرت

 ىندا اما( 151)نسبي قياسي رقـ ك (-3950.)نسبي غيركت ( طف- 3.36)بمغت حيث
 (-0)المطمؽ التغير بمغ حيث ،الشامية كحصكه ،الركس اـ ىي السمبي االتجاه في مقاطعو

 ،1159)فكاف النسبي القياسي الرقـ اما (-93850 ،90059)نسبي كبتغير منيما لكؿ
(.اما االتجاه العاـ لإلنتاجية فكاف باالتجاه السمبي حيث سجؿ التغير المطمؽ تناقصا 0356

اما الرقـ القياسي النسبي  ،(3003اما التغير النسبي كاف ) ،( طف-0633.1باإلنتاجية بمغ )
 مف النخيؿ اشجار مف العديد ازالة نتيجة النخيؿ انتاجية في التناقض ىذا كاف ،(0350كاف )
التي كاف  الرمؿ عكمقال البمكؾ معامؿك  التجارية المحالت اقامو في االراضي استغالؿ اجؿ

 (.03صكرة)ال( ك 91صكرة)الشجار النخيؿ ليا االثر الكاضح في تناقص اعدد ا
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 ( 3.الجدكؿ)
-0309)-(0393-0331االنتاج الزراعي/ طف لممكسميف الزراعييف )اتجاىات تغير 

 ( لمحاصيؿ البستنة في منطقة الدراسة.0300

 اٌسّع١بد اٌزفبز١بد إٌخ١ً 

شلُ
اٌ

غؼخ 
اٌّمب

 

اٌزغ١ش 

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

اٌزغ١ش 

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

اٌزغ١ش 

 اٌّطٍك

اٌزغ١ش 

 إٌغجٟ

اٌشلُ 

اٌم١بعٟ 

 إٌغجٟ

 89.5 10.9- 11.8- 92 4.3- 9- 93.7 343.3 30- إٌّبٌخ 2

 294.1 76 72.6 84.3 25.1- 17.3- 9.9 501.2- 4506- عٓ اٌزثبْ 3

 86.7 82.7- 5- 99 0 1- 80 5- 30- ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 163.2 30.6- 11.8 94.3 72.2- 2- 50 50- 150- اٌّالزّخ 5

 1.6 6137.9- 940.7- 83.5 104- 3.0- 83.4 19.7- 19.9- اٌسّب١ِبد 6

 1256.0 946.6 878.6 91 896.3 99.0- 88.6 1429 198- وشغبْ 7

8 
زص١جخ 

 اٌششل١خ
-3338 -814.6 8.7 -8 -27.7 91.1 30.5 12.8 181.3 

 86.2 83.5- 5.2- 97.6 2901.6 71- 83.3 380 100- ِبزٛص 9

 88.8 79.0- 4.2- 82.3 114.4- 1.5- 99.1 123.1 2- أَ اٌشٚط 10

 88.0 80.3- 4.5- 98.2 8.7 2- 62.1 39 122- غضٚاْ 22

 80.9 93.1- 7.2- 77.3 126.5- 0.8- 77.8 373.5 143- اٌجٛثبٌٟ 23

47 
زصٛح 

 اٌشب١ِخ
-2 -107.2 84.6 -2 -100.8 87.2 -7.5 -90.0 81.3 

 100.5 1375.1 7.4 95.4 4469.6 216.7- 34.8 4334 8640.9- اٌّدّٛع 

 (.90،90المصدر: باالعتماد عمى الممحؽ)

 

 ( ازالة اشجار النخيؿ.91صكرة)ال

 
 .09/0/0300التقطت الصكرة بتاريخ المصدر: 
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 ( ازالة اشجار النخيؿ مف اجؿ البناء.03صكرة)ال

 
 .93/9/0300التقطت الصكرة بتاريخ المصدز: 

 
 ( .0) الشكؿ

( 0300_0309)-(0393-0331/ طف لممكسميف الزراعييف )النخيؿاتجاىات تغير انتاج 
 .منطقة الدراسة

 
 (.3.)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر:  
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(. 06)الشكؿ( ك 3.)جدكؿتحميؿ معطيات ال كمف  اما فيما يخص اشجار التفاحيات
 ةانتاجي تناقص في السمبي االتجاه سمكت مقاطعات منطقة الدراسة يتبيف لنا اف جميع

 (-1153)حكالي المطمؽ التغير سجؿ حيث رطافك مقاطعو في قيمة اعمى فكانت التفاحيات
 في السمبي باالتجاه ككانت ادنى قيمة (19)نسبي قياسي رقـ ك ،(01650)نسبي كتغير ،طف 

 القياسي الرقـب ،(3)النسبي كالتغير ،طف (-9)مطمؽ بتغير الذباف ةزكي مقاطعو
( -09658)بمغت باإلنتاجية تناقص سجؿ اإلنتاجية لمعدؿ العاـ االتجاه اام .(11)النسبي
( بسبب االكضاع 1.53)النسبي القياسي رقـب ك ،نسبي تغير (336156) ،مطمؽ تغير

االمنية التي تعرضت ليا منطقة الدراسة حيث تعرضت بساتيف منطقة الدارسة لميالؾ بسبب 
 .ـترؾ السكاف لممناطؽ سكناى

 (06الشكؿ)

-(0393-0331اتجاىات تغير انتاج التفاحيات/ طف لممكسميف الزراعييف ) 
 ( منطقة الدراسة.0300_0309)

 
 (.3.باالعتماد عمى الجدكؿ)المصدر:     

  

فكانت  كسمبيا ايجابيا تغيير تسجم الحمضيات محاصيؿ في التغير اتجاىات ماا
( -13358) المطمؽ التغير سجؿ حيث حماميات مقاطعو في السمبي باالتجاه قيمة اعمى
زكية  مقاطعو كادنى قيمة في ، (956)نسبي قياسي رقـ ك ،( -690851) نسبي تغيركب ،طف

 االيجابي االتجاه اما (.0658)النسبي يقياس كرقـ ،(-0058)نسبي تغير ك ،( طف-.) الذباف
 ك ،( طف08056)مطمؽ بتغير االنتاج زياده في قيمو اعمى رطافك مقاطعو سجمتحيث 
 سمكتو الذم العاـ (.اما االتجاه90.653)النسبي القياسي الرقـ اما ،(13656)نسبي تغير
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  .الزراعي االنتاج في المؤثرة البشرية المشكالت الفصؿ الثالث..................

[209] 
 

( 853) بمغت اإلنتاجية في زياده سجؿ حيث االيجابي باالتجاه فكاف الحمضيات اجيةانت
 (.08)الشكؿ( .9335) نسبي قياسي رقـ ك ،نسبي غيركت (908.59) ،مطمؽ غيركت

 (08)الشكؿ
-(0393-0331اتجاىات تغير انتاج الحمضيات/ طف لممكسميف الزراعييف ) 

 ( منطقة الدراسة.0300_0309)

 
 (.3.)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر: 
 

 ،(00)الشكؿ( ك ..)جدكؿال مالحظة مفف المحاصيؿ الدرنية تغير اتجاىات اما
 بتغير الذباف سف مقاطعة في السالب باالتجاهلمحصكؿ البطاطا   قيمة اعمىيتبيف لنا 

كاقؿ قيمة  ،(.0.5)نسبي قياسي رقـ ،ك (-03150)نسبي تغير ك ،طف (-0.مطمؽ)
 تغير (-351) ،مطمؽ تغير( ك9)بمغت حيث الذباف زكية مقاطعة االيجابي في باالتجاه
 البطاطا محصكؿ انتاجية سمكتو الذم العاـ االتجاه اما .نسبي قياسي رقـ (939)ك ،نسبي
 غيركت طف (-00)حكالي المذككريف العاميف بيف االنتاج تناقص حيث السمبي االتجاه ىك

 .نسبي قياسي رقـ (1059) ،نسبي غيرت (96.958) ،مطمؽ
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  .الزراعي االنتاج في المؤثرة البشرية المشكالت الفصؿ الثالث..................

[240] 
 

 (..الجدكؿ)

-0309) -(0393-0331اتجاىات تغير االنتاج الزراعي/ طف لممكسميف الزراعييف ) 
 ( بالمحاصيؿ الدرنية في منطقة الدراسة.0300

 اٌجصً ا١ٌبثظ اٌجطبغب 

اٌش

 لُ
 اٌّمبغؼخ

ري 
التغ

املطؾق
ري  

التغ

يب
الـس

 

الرقم 

الؼقاسي 

يب
الـس

ري  
التغ

املطؾق
ري  

التغ

يب
الـس

 

الرقم 

الؼقاسي 

يب
الـس

 

 108.8 54.8- 3 115.6 49.4- 5 إٌّبٌخ 2

 148.7 24.2- 14.1 35.5 249.2- 58- عٓ اٌزثبْ 3

 97.3 66.2- 1- 101 4.9- 1 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 100 62- 0 87 107.4- 1.1- اٌّالزّخ 5

 109.6 23.1- 6 115.4 264.3 47 اٌسّب١ِبد 6

 93.75 91.6- 1- 99.2 405.2 4- وشغبْ 7

 97.7 58.2- 1- 91.6 110.9 20- زص١جخ اٌششل١خ 8

 107.9 79- 1 96 53.7- 2.1- ِبزٛص 9

 108.3 79.3- 1 96.9 7.9- 3- أَ اٌشٚط 10

 106.6 61.7- 2 95.5 23- 3.8- غضٚاْ 22

 108.8 56.3- 2.9 88.9 96.5 26- اٌجٛثبٌٟ 23

 137.8 27- 12.5 184.2 15.7 32 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 110.3 330.4 39.5 98.1 1651.7 33- اٌّدّٛع 

 (.14المصدر: باالعتماد عمى الممحؽ)

 (00) الشكؿ
( 0300_0309)-(0393-0331) / طف لممكسميف الزراعييفلبطاطااتجاىات تغير انتاج ا 

 منطقة الدراسة.

 
 (...)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر: 
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 ( 01)الشكؿ
-(0393-0331اتجاىات تغير انتاج البصؿ اليابس/ طف لممكسميف الزراعييف )

 ( منطقة الدراسة.0300_0309)

 
 (...)الجدكؿباالعتماد عمى المصدر:  
 

فقد  الدراسة منطقة في اليابس البصؿ محصكؿ انتاجية في التغير اتجاىات ماا
 مكتفس ،الشرقية حصيبو ،رطافك ،الذباف زكية مقاطعات عدا ما االيجابي االتجاه سمكت
 ،-1956،-6650)نسبي كتغير ،التكالي عمى منيا لكؿ ( طف-9)مطمؽ بتغير السمبي االتجاه
 سمكتو الذم العاـ االتجاه اما (.1858 ،.1058 ،18.3نسبي ) قياسي كرقـ ،(-050.

 (.015)اإلنتاجية زيادة بسبب االيجابي باالتجاهفكانت  اليابس البصؿ لمحصكؿ اإلنتاجية
( 01)الشكؿ( ك ..)الجدكؿ(. 99350)يبالنس القياسي كالرقـ ،(00353) ،مطمؽ تغيرك طف

فضال استيالكو مف قبؿ اعداد كبيرة  ،كذلؾ ألنو مف المحاصيؿ الميمة التي ال غنى عنيا
 مف سكاف منطقة الدراسة. 

 :تفتت امللهٔ٘ -2
 الثمث بمقدار الزراعي االنتاج خفض الى يؤدم كتناثرىا الزراعية الحيازة تفتت اف

 ما ككثير الزراعية غير االعماؿ في االرض مف كبيرة نسبة لضياع يؤدم التفتت الف ذلؾ
 الشكؿ انتظاـ لعدـ الزراعة تحديث اماـ العقبات كتظير االرض حدكد عمى منازعات تحدث
 التربة عمى كالمحافظة الزراعي االرشاد كيصعب الزراعية المعدات استخداـ كيتعرقؿ الحقكؿ

 لمداللة ُيستخدـ ُمصطمح وُ كما ان ا.جغرافي المتناثرة المفتتة القزمية الحيازات ىذه ال صحاب
 تضاؤؿ ىي األكلى ،الزراعي اإلنتاج عمى الضرر شديد سمبي أثر ليما ظاىرتيف عمى

 بعض قياـ بسبب أك جيؿ بعد جيالن  يرثكنيا مف بيف تقسيميا نتيجة الزراعية الممكيات
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 الثانية الظاىرة أما طارئة، كرغبات احتياجات لمكاجية صغيرة أجزاء ببيع المالكيف الفالحيف
  .متباعدة ِبقاع في عديدة متناثرة ُقطع عمى الكاحدة الحيازة تناثر فيي

 :(1)االثار المترتبة عمى تفتت الحيازات الزراعية

 شكؿي مما الزراعية األرض مف الفرد نصيب انخفاض عمي السكانية الزيادة أثرت -9
 تطكير كبرامج كسياسات عامة بصفة لمريؼ المستديمة التنمية سياسة أماـ عقبة

 .خاصة بصفة الزراعة

 كالتحسينات اإلصالحات أجراء صعكبة الحيازم التفتت ظاىرة عمى ترتب -0 
 اقتصادية بطريقة الزراعية نةنالمك استخداـ في التكسع مف كالحد لألرض الضركرية
 عف فضالن  ،الحيازات بيف كالفكاصؿ الحدكد بسبب كبيرة مساحات فقد إلى باإلضافة

 دكرة كضع صعكبة ككذلؾ الرم، فتحات تعدد نتيجة المياه في كبير ىدر كجكد
 .الزراعية المحاصيؿ إنتاج تكاليؼ ارتفاع إلى يؤدل مما مناسبة زراعية

 الزراعي القطاع مساىمة ضعؼ إلى حتما سيؤدم الحيازم التفتت ظاىرة استمرار -0 
 لزيادة المبذكلة الدكلة جيكد مف الرغـ فعمى الغذائية الفجكة كارتفاع المحمي الناتج في

 خالؿ السكانية الزيادة معدؿ اف اال الماضية، السنكات في الزراعية الرقعة مساحة
 .الزراعية األراضي زيادة معدؿ مف أكبر كاف الفترة تمؾ

 .الزراعية الصادرات في الصغيرة الحيازات مساىمة ضعؼ -3
 

 كالقكانيف 9183 لسنة( 988) رقـ الزراعي االصالح قانكف ف  أ البد مف االشارة الى
 تحديد في كالمتمثمة الزراعية السياسة اىداؼ حققت القكانيف ىذه ككف مف الرغـ عمى األخرل
 الزراعية الممكية تفتيت الى عممت انيا اال ،كغيرىا االقطاع عمى كالقضاء الزراعية الممكية
كفي  ،(2)(دكنـ 03-03-.9-93-.) مساحتيا تبمغ كمتكسطة صغيرة زراعية كحدات الى

( المختص بتأجير االراضي الزراعية لمشركات الزراعية .0صدر قانكف رقـ) 9100عاـ 
 تنمية إمكانيات عمى قيدا تالشكمك  خطيرة لتداعيات ميدت كثيرة كقرارات قكانيفكاالفراد ك 
 .الريفي كالمجتمع الزراعة كتطكر

                                                           
دراسة  ،الزراعي بمراكز محافظة الشرقية اإلنتاجتفتت الحيازة كأثره عمى  ،نيػى عػاطػؼ أبػك الفتػكح محمػد (1)

 .003ص ،0390 ،8الجزء  ،91جمة البحث العممي في اآلداب العدد م ،في الجغرافية الزراعية

ابراىيـ حربي ابراىيـ، دكر السياسة الزراعية في حؿ مشاكؿ القطاع الزراعي في العراؽ، سجمة كمية  (2)
 .393، ص 0393بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة، العدد الحادم كاألربعكف، 
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 خةكبمغت عدد العقكد المفسك  ،( عقد138حكالي) بمغت العقكد النافذة ك
 .(1)( عقد96فقد بمغت ) اما العقكد المتجاكز عمييا ،( عقد.09حكالي)

 ( 6.الجدكؿ)
، 9100لسنة  .0عدد الحائزيف كمساحة االراضي الزراعية المكزعة حسب القكانيف)

 ( في ريؼ قضاء الحبانية.9183لسنة 998

 9183( لعاـ 998قانكف) 9100( لعاـ .0قانكف) 

 المقاطعات الرقـ
عدد 
 الحائزيف

المساحة/ 
 دكنـ

% 
عدد 
 الحائزيف

مساحة/ 
 دكنـ

% 

 0 8 2 1 100 8 النمالة 2

 0 - - 2 330 58 سف الذباف 3

 2 104 3 0 15 8 زكية الذباف 4

 41 2390 67 4 575 51 المالحمة 5

 9 503 7 3 403 440 الحماميات 6

 14 810 63 3 455 45 كرطاف 7

 17 969 193 2 400 60 حصيبة الشرقية 8

 8 462 22 0 15 5 ماحكز 9

 2 138 17 3 507 31 أـ الركس 10

 4 261 17 1 215 27 غزكاف 22

 3 199 47 0 16 7 البكبالي 23

 0 - - 81 13061 214 حصكة الشامية 47

 100 5844 438 100 16092 954 المجمكع 

شعبة زراعة الخالدية، قسـ االراضي، المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، 
 .0309بيانات )غير منشكرة( 

                                                           

 بيف المزارع كالدكلة ياالراضي التي مازاؿ مدة التعاقد عمييا سارية كلـ تنتي :يقصد بالعقكد النافذة. 
 االراضي التي انتيت مدة التعاقد عمييا بيف الطرفيف المزارع كالدكلة : العقكد المفسكخة. 

 تجاكز المزارع ىذه  اذاك فيي االراضي التي تعطى فترة زمنية محددة  :أما االراضي المتجاكز عمييا
الفترة كلـ يجدد العقد أك لـ يتـ استغالليا اك استغمت لغرض غير الغرض الذم تـ التعاقد عمية حيف اذ 

  .يتـ فسخ العقد الزراعي بيف المزارع كالدكلة

بيانات )غير منشكرة(  ،شعبة زراعة الخالدية ،مديرية زراعة االنبار ،كزارة الزراعة ،جميكرية العراؽ (1)
0300. 
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(. عدد الحائزيف كالمساحة المكزعة حسب 40( كشكؿ)19( ك خريطة )56انظر جدكؿ)
قكانيف اإلصالح الزراعي لمسنكات المذككرة حيث بمغت اعمى نسبة في حصكة الشامية 

. اما 35بكبالي حسب قانكف ( في مقاطعة ماحكز، كال0.09(، كادنى نسبة)81.1بنسبة)
( في 0.1( في مقاطعة المالحمة، اما ادنى نسبة)40.8فكانت اعمى نسبة) 117قانكف 
 النمالة.

 ( 19خريطة )ال
( في 9183لسنة 998،  9100لسنة  .0مساحة االراضي الزراعية المكزعة حسب القكانيف)

 منطقة ريؼ قضاء الحبانية.

 
 .Arc map10.4.1( كمخرجات 69المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ ) 
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 (33الشكؿ)

( في 9183لسنة 998، 9100لسنة  0.مساحة االراضي الزراعية المكزعة حسب القكانيف) 
 منطقة ريؼ قضاء الحبانية.

 
 (.6.المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ)    
 
 

ة شكميتضح مما سبؽ أف قكانيف اإلصالح الزراعي لـ تصؿ إلى حؿ جذرم لم
قصى لمحيازة تقكـ بتكزيع المساحات الزائدة عمى االصغار الحائزيف، فمع كؿ تحديد لمحد 

صغار الفالحيف، كبذلؾ أضافت ىذه القكانيف عددا كبيرا مف الحائزيف، كعدـ تنفيذ ما نص 
 الزراعية إلى أقؿ مف خمسة  عميو قانكف اإلصالح الزراعي المتعمؽ بعدـ تقسيـ األراضي

ف اإلصالح الزراعي أكؿ مف نقض ما جاء في القكانيف عندما كزع األرض ، بؿ إدكانـ 
دكنـ لكؿ حيازة، كفي صكرة أكثر مف  0 -0المستكلى عمييا عمى صغار المزارعيف بكاقع 

قطعة زراعية لمحيازة الكاحدة، كما سمحت قكانيف اإلصالح الزراعي بتكريث األراضي 
زات المستأجرة جيال بعد جيؿ مما ضاعؼ مف الزراعية كنتيجة لذلؾ فقد تـ تفتت الحيا

 التفتت كالبعثرة في الحيازة الزراعية.

( مدل صغر االراضي الزراعية التي يمتمكيا 39( كالشكؿ)8.يتضح مف الجدكؿ)      
 في %(.0ة)نسب ىاعم ( دكنـ فكانت.-9المزارع، فبالنسبة لألرض الزراعية التي مساحتيا)

 مساحو اما البكبالي. مقاطعو في%( 9) انتفك نسبو ادنى اما، الشرقية حصيبو مقاطعو
سف الذباف كزكية  مقاطعو في %(.9)نسبو اعمى فكانت دكنـ (93-.) الزراعية االرض
 اعمى دكنـ (.9-93)مف الزراعية االرض مساحو اما البكبالي. في %(9)نسبو كاقؿ الذباف
البكبالي،  غزكاف، في%( 0)نسبة كدانى سف الذباف كزكية الذباف في %(96)كانت نسبو

 في %(06)ىي ةنسب اعمى فكانت دكنـ (03-.9)مف الزراعية االرض مساحو اما كالنمالة.
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 االرض مساحو اما حصكة الشامية مقاطعو في%( 3)ةنسب كادنى حصيبة الشرقية مقاطعو
اف حصيبة الشرقية كزكية الذب مقاطعو في %(91)ةنسب اعمى فكانو فاكثر دكنـ( 03)الزراعية

 .غزكاف سف الذباف، مقاطعو في%( 0)فكانت نسبو ادنى اما

 ( 8.الجدكؿ)
 مساحة االرض الزراعية بالدكنـ لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية.

 .انةاسة الميدانية، استمارة االستبالمصدر: الدر 
 

 (39الشكؿ)
 مساحة االرض الزراعية بالدكنـ لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية. 

 
 .(8.)الجدكؿباالعتماد عمى  :المصدر

0
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(1-5) (10-5)  (15-10)  (20-15) 20  <

 
(9-. /)

 دُٚٔ
 (/د93ُٔٚ-.)

(93-9. /)

 دُٚٔ

(9.-03 /)

 دُٚٔ

(/دُٚٔ 03)

 فبوثش
 ِدّٛع

اٌش

 لُ
 % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼبد

االعزّبس

 اد

 19 10 3 0 0 3 2 8 9 4 5 إٌّبٌخ 2

 61 3 1 7 2 16 10 15 18 21 30 عٓ اٌزثبْ 3

 53 19 6 18 5 16 10 15 18 10 14 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 25 9 3 7 2 2 1 3 4 11 15 اٌّالزّخ 5

 11 6 2 0 0 9 6 0 0 2 3 اٌسّب١ِبد 6

 18 0 0 0 0 0 0 13 15 2 3 وشغبْ 7

 78 19 6 36 10 19 12 13 15 25 35 اٌششل١خزص١جخ  8

 35 9 3 14 4 10 6 4 5 12 17 ِبزٛص 9

 18 9 3 11 3 6 4 4 5 2 3 أَ اٌشٚط 10

 29 3 1 3 1 3 2 16 20 4 5 غضٚاْ 22

 5 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2 اٌجٛثبٌٟ 23

 32 13 4 4 1 13 8 8 10 6 9 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 003 32 100 28 17 63 31 120 37 141 .90 اٌّدّٛع
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( مدل صغر االراضي الزراعية التي يمتمكيا 39)شكؿ( كال8.)جدكؿيتضح مف ال        
 %(6058ة)نسب ىاعم ( دكنـ فكانت.-9فبالنسبة لألرض الزراعية التي مساحتيا) ،المزارع

 اما .الركس اـ مقاطعو في%( 150) انتفك نسبو ادنى اما ،الشرقية حصيبو مقاطعو في
 كرطاف مقاطعو في %(0950)نسبو اعمى فكانت دكنـ (93-.) الزراعية االرض مساحو
 اعمى دكنـ (.9-93)مف الزراعية االرض مساحو اما .المالحمة في %(150)نسبو كاقؿ
 مساحو اما .الشرقية حصيبو في%( 059)نسبة كدانى الحماميات في %( 059.)كانت نسبو

 الركس اـ مقاطعو في %(0950)ىي ةنسب اعمى فكانت دكنـ (03-.9)مف الزراعية االرض
 فكانو فاكثر دكنـ( 03)الزراعية االرض مساحو اما غزكاف مقاطعو في%( 0590)ةنسب كادنى
 مقاطعو في%( 059)فكانت نسبو ادنى اما الركس اـ مقاطعو في %(0950)ةنسب اعمى
  .غزكاف

 اعمى تكانف لممساحة االرض الزراعية في منطقة الدراسة الكمية النسبة اما
 ةلمساح (%8)فكانت نسبو ادنى اما دكنـ( .-9)مف الزراعية االرض ةلمساح (%08ة)نسب

 الى الزراعية االرض تجزئو عمى يدؿ ىذا (.30)الشكؿ كثرفا نـدك  (03)الزراعية االرض
 الزراعية االرض محدكدية مع السكانية الزيادة بسبب الزمف مركر عبر مبعثره ك صغيره قطع

 الزراعية االرض مف ةنصيب عمى يحصؿ اف عمى كارث كؿ صكحر  التكريث قكانيفكبسبب 
 ىذا ،لمبيع مالصقة قطع كجكد عدـ مع مزارعيـ مساحات تكسيع في المزارعيف رغبو ذلؾكك

 امؿ مع الدراسة منطقو في يحصؿ كىذا األصمية ارضيـ عف بعيده قطع لشراء يضطرىـ
 االرض تكزيع محاكلو ك الزراعي االصالح قكانيف باإلضافة الى ،المستقبؿ في االستبداؿ
 مالؾ الف سابقتيا عف الطريقة ىذه تختمؼ قصاءباإل جزئةالت عمى فضال ،عادلو بصكره
 اك ابنائو مف بعض عمى االرض بتقسيـ فيقكـ الحياه قيد عمى مازاؿ صاحبيا اك االرض
 االرض تجزئو في يتسبب ما مف ،العقارم التسجيؿ دكائر في ذلؾ تسجيؿ دكف جميعيـ
 فقد ،استغالليا عمى القائمة العكائؿ بعض افراد ولاعا كافيو غير صغيره قطع الى الزراعية
 .زراعة دكف القطع ىذه اىماؿ كبالتالي دكنـ نصؼ ومساحت ال يتجاكز منيا البعض اف كجده
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 ( 30الشكؿ)

 النسبة الكمية بالدكنـ لألرض الزراعية في ريؼ قضاء الحبانية.

 
 (.8.المصدر باالعتماد عمى الجدكؿ)     

 
 ( 0.الجدكؿ)

 .0309لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية لسنة مساحة المخازف كالحضائر/ دكنـ 

 إٌغجخ% اٌّغبزخ/ دُٚٔ اٌّمبغؼبد اٌشلُ

 6 123 إٌّبٌخ 2

 11 243 عٓ اٌزثبْ 3

 6 128 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 12 267 اٌّالزّخ 5

 8 175 اٌسّب١ِبد 6

 11 253 وشغبْ 7

 10 231 زص١جخ اٌششل١خ 8

 13 281 ِبزٛص 9

 7 164 أَ اٌشٚط 10

 5 103 غضٚاْ 22

 5 113 اٌجٛثبٌٟ 23

 6 137 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 100% 2218 اٌّدّٛع

 .انةاسة الميدانية، استمارة االستبالمصدر: الدر 
 

عمى االرض المخازف كالحضائر ة التعدم عمى االراضي الزراعية بإقامة شكمما م  ا
 في مقاطعة غزكاف%( .اما ادنى نسبة) ،%( في ماحكز90عمى نسبة)أالزراعية فكانت 

( دكنـ. التي تعمؿ عمى تقميص المساحات 0090اما المساحة الكمية التي شغمتيا) ،كالبكبالي
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( 0.)الجدكؿالمزركعة التي كاف باإلمكاف اقامتيا عمى االراضي الغير صالحة لمزراعة 
 (.09صكرة)ال( ك 30) الشكؿك 
 

 (30)الشكؿ
 مساحة المخازف كالحضائر/ دكنـ لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية. 

 (.0.)جدكؿلباالعتماد عمى ا :المصدر
 

 حدل الحضائر في مقاطعة المالحمة.( ػأ09صكرة)ال

 
 .90/6/0300التقطت الصكرة بتاريخ  المصدر:      
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 ( 1.)الجدكؿ

 قضاء الحبانية.عائديو االرض الزراعية لعينة الدراسة في ريؼ 
 

 ِدّٛع ا٠دبس ٍِه

 االعزّبساد %ٔغجخ ػذد %ٔغجخ ػذد اٌّمبغؼبد اٌشلُ

 19 0 0 6 19 إٌّبٌخ 2

 61 28 21 13 40 عٓ اٌزثبْ 3

 53 17 13 13 40 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 25 8 6 6 19 اٌّالزّخ 5

 11 3 2 3 9 اٌسّب١ِبد 6

 18 5 4 5 14 وشغبْ 7

 78 29 22 18 56 زص١جخ اٌششل١خ 8

 35 8 6 9 29 ِبزٛص 9

 18 0 0 6 18 أَ اٌشٚط 10

 29 1 1 9 28 غضٚاْ 22

 5 0  2 5 اٌجٛثبٌٟ 23

 32 0 0 10 32 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 003 75 100 309 337 اٌّدّٛع

 .استمارة االستبانة ،المصدر: الدراسة الميدانية
 

 (33)الشكؿ
 عائديو االرض الزراعية لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية. 

 
 (.61)الجدكؿباالعتماد عمى  :المصدر

 
عمى أعاـ فكانت  شكؿاما بالنسبة الى عائديو االرض الزراعية في منطقة الدراسة ب

 لألراضي الزراعية المؤجرة. %(03دنى نسبة )أك  ،%( لمممكية الخاصة09نسبة)
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 ،سف الذباف كزكية الذبافاما عمى مستكل المقاطعات فيي متباينة فتصدرت كؿ مف 
. اما االراضي المؤجرة البكبالي%( في مقاطعة 0نى نسبة)أما أ ،%( لمممكية الخاصة 90)

( 1.)الجدكؿ غزكاف%( في 9كادنى نسبة) ،%( في حصيبة الشرقية01فكانت اعمى نسبة)
 (. 33) الشكؿك 

 األراضي بعض مالكك يضطراذ  لضامفكا األرض مالؾ بيف قةالىناؾ ع أف   أذ
 كتقتصر استغالليا، لغرض األفراد لبعض أراضييـ إعارة إلى كافسبب س ألم الزراعية
 أما استغالليا، مف يمكنو الذم شكؿب الضامف إلى األرض تقديـ عمى المالؾ التزامات
 كعادة اإلنتاج مف معينة حصة أك عميو متفؽ الماؿ مف مبمغا لممالؾ يقدـ أف فعمية األخير

  .الثمث تككف ما

 يحصمكف ما لنسبة تبعا المزارعكف يقسـ: (1) بالمزارع األرض صاحب عالقة اما
 :نكعيف إلى الحاصؿ مف عميو

 التكاليؼ جميع تحممو مقابؿ الحاصؿ مف (%3.)يستحؽ الذم كىك: النصؼ مزارع. 9
 .لألرض بتكفيرىا األرض مالؾ يقكـ حيث المياه ماعدا الزراعية، لمعمميات

 كاجباتو تتخطى كال الحاصؿ مف (%.0)عمى يحصؿ ألنو كذلؾ سمي: الربع مزارع. 0
 الزراعية لمعممية المزكد ىك المالؾ يككف لذلؾ كتبعا فقط، الزراعة بعممية القياـ سكاء
 .الحاصؿ تسكيؽ بعممية كانتياء الحراثة مف بدء

 

 :احلهْمٕ الذعه حمذّدٓ٘ :0
 

 مثؿ لممزارع الدكلة تزكدىا التي المستمزمات مف مجمكعة يمثؿ الحككمي الدعـ اف 
 كالرسكـ كضماف الضرائب مف االعفاء مع المحمي لممنتج الحماية كتكفير المالية التسييالت
 يعاني الزراعي القطاع يحتاجيا التي لزراعيةا المستمزمات كافة كتكفير لإلنتاج التسكيؽ
 المستكيات كافة كعمى الدعـ ىذا محدكدية مف العراؽ في الزراعية المناطؽ كبقية القضاء

 في الزراعي االنتاج يعاني التي المشكالت مقدمة في كتأتي. 0330 عاـ بعد كخصكصا
 :ىي المجاؿ ىذا في القضاء

                                                           
لتريجاكم، اإلمكانات الجغرافية لزراعة الخضراكات في محافظة ذم قار، رسالة اماجد عبد اهلل جابر   (1)

 .031ص ،0330كمية التربية، جامعة البصرة،  ،)غير منشكرة(ماجستير،
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ف -أ  الضساعٕ: التظٔل
 في أىميتو كتتمثؿ ،الزراعية لمتنمية الرئيسية المطالب مف الماؿ رأس تأميف اف

 بكفاءة كاستخداميا األرض أعداد مثؿ الزراعية المشاريع أداء مف كالمنتجيف المزارعكف تمكيف
كمبيدات  أسمدة مف الزراعي اإلنتاج مستمزمات كتكفير الزراعية، كاآلالت األدكات كشراء
 كاستصالح كالبزؿ الرم أعماؿ تنفيذ مجاؿ في يصرؼ عما فضالن  الحاصؿ، كتسكيؽ كبذكر،
 المناطؽ منيا عانت التي ؿكاالمش أبرز مف تراكمو كانخفاض الماؿ رأس قمة تعد. التربة

 التعاكني الزراعي المصرؼ تكلى فقد الزراعي، اإلنتاج في الماؿ رأس ألىمية كنظرا الريفية،
 اإلنتاج تطكير كمستمزمات كسائؿ جميع لتأميف الضركرية األمكاؿ رؤكس تأميف ميمة

 .الزراعي

 

 (63الجدكؿ)
 مشاكؿ التسميؼ الزراعي لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية. 

 ِدّٛع اٌشٚر١ٓ اسرفبع اٌفبئذح لٍزٙب 

 االعزّبساد ٔغجخ ػذد ٔغجخ ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 19 5 10 6 6 4 3 إٌّبٌخ 2

 61 15 30 19 21 13 10 عٓ اٌزثبْ 3

 53 17 33 10 11 12 9 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 25 8 16 6 7 3 2 اٌّالزّخ 5

 11 3 5 4 4 3 2 اٌسّب١ِبد 6

 18 5 10 2 2 8 6 وشغبْ  7

 78 22 45 15 16 21 17 زص١جخ اٌششل١خ 8

 35 5 10 21 23 3 2 ِبزٛص 9

 18 7 13 3 3 3 2 أَ اٌشٚط 10

 29 7 14 8 9 8 6 غضٚاْ 22

 5 1 2 2 2 1 1 اٌجٛثبٌٟ 23

 32 5 11 4 5 21 16 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 384 100 199 100 109 100 76 اٌّدّٛع

 .انةاسة الميدانية، استمارة االستبالمصدر: الدر 

 

التي يعاني منيا المزارعكف لعينة الدراسة في ريؼ قضاء  المشكالتكمف اىـ 
فيما  في البكبالي %(9كادنى نسبة) حصيبة الشرقية%( في 00الحبانية فكانت اعمى نسبة)

 ،ماحكز%( في 09اما ارتفاع الفائدة فكانت اعمى نسبة) ،يخص الركتيف في المعامالت
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حصيبة %( 09)اما قمة القركض فكانت اعمى نسبة ،البكبالي كرطاف %( في0كادنى نسبة )
 البكبالي.%( في 1اما ادنى نسبة) ،الشرقية 

يخص معامالت التسميؼ اما النسبة الكمية لممجمكع القضاء فقد حصؿ الركتيف فيما 
اما قمة القركض  ،(%00%( اما ارتفاع الفائدة حصمت عمى نسبة)0.عمى اعمى نسبة)

 (.36)الشكؿك  ،(.3)الشكؿك  ،(63)الجدكؿ%( 03حصمت عمى اقؿ نسبة)

 

 (.3الشكؿ)
 مشاكؿ التسميؼ الزراعي لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية.

 (.69الجدكؿ)المصدر: باالعتماد عمى     
 

 (36الشكؿ)
 النسبة الكمية لمشاكؿ التسميؼ الزراعي لعينة الدراسة في ريؼ قضاء الحبانية. 

 
 .(69المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ)    
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 تسيـ الدراسة منطقة في المزارعكف منيا يعاني التي الزراعية السمؼ تشكالم ف  أ  
 المستمزمات تأميف في تساعد التي األمكاؿ، مف عميو الحصكؿ المزارع يحاكؿ ما ندرة في

 مقدار بزيادة يطالب المزارع نجد لذا الضركرية، كحاجاتو الزراعي الحقؿ أك لممزرعة الرئيسية
 بخصكص المزارعكف إشكاليات ضمف كمف أكبر، فائدة عمى لمحصكؿ الزراعية السمؼ
 المبمغ، سداد عممية خالؿ المزارع مف تؤخذ التي الفكائد كثرة ىي الزراعي التسميؼ عممية
 الماؿ مف مزيدا بذؿ تتطمب التي المعامالت كثرة مف المزارع يعاني حيث الركتيف عف فضالن 

 .الزراعية بالسمفة الخاصة المعاممة إكماؿ أجؿ مف الجيدك 

 قبؿ مف الممنكحة القركض مجمكع اف( 38)الشكؿك ( 69)الجدكؿ مف يتبيف
( قد 0391 -0396) المدة خالؿ لمقضاء التعاكني الزراعي المصرؼ
 تكزعت مستفيد( 237) منيا المستفيديف عدد بمغ كما عراقي دينار (8.893333..بمغت)
 القركض ليذه قيمة أعمى باف نالحظ ذا .الزراعية االحتياجات مختمؼ عمى القركض ىذه

 اذ الشتكية المحاصيؿ تغطية لغرض تستعمؿ التي البالستيكية لمبيكت
كتأتي بالمرتبة الثانية  ،مستفيد( 80) عمى مكزعة عراقي دينار( 1548300000)بمغت

( دينار عراقي مكزعة 9396333333حيث بمغت قيمة القرض) تشغيؿ مشاريع فركج لح
 زراعةال مجاؿ في االقتراض حيث مف لثالثةا بالمرتبة جاء حيف في ،( مستفيد0عمى)

ثـ تأتي ادنى  ،مستفيد (.8)عمى مكزعة عراقي دينار( 609933333) بمغت اذ مضخاتال
( دينار عراقي 34750000حيث بمغت قيمة القرض) تطكير كخدمة بستافقيمة لمقرض ل
( مستفيد. كبذلؾ تكزعت القركض عمى باقي المشاريع الزراعية بنسب مختمفة 3مكزعة عمى)

 (.96ممحؽ)الانظر 

 

 قضاء مركز عمى مكزعة زراعية تعاكنية جمعيات( 0)الدراسة منطقة في تكجد كما
 ، كىذه(خالد ابف الكليد – ابك بكر الصديؽ – القادسية) مف كؿ تمثؿ ثالثة كىي الحبانية

 ىذه تككف حيث الدراسة، منطقة عمى مكزعة زراعية مقاطعة( 90) تضـ الجمعيات
 عدة مف بدكرىا تعاني كالتي .الزراعية حقكؿلم المساعدة تقديـ عف المسؤكلة ىي الجمعيات

 األخرل كالكزارات الزراعة كزارة كبيف المحمية الجمعيات بيف التنسيؽ قمة في متمثمة تشكالم
 الزراعية المستمزمات تكفير عمى سمبية أثارىا تككف حيث كغيرىا، الكيرباءك  كالنفط الرم منيا
 القطاع تراجع عمى ينعكس كىذا كمبيدات، الحديثة الرم كتقنيات كبذكر أسمدة كاآلالت مف

 .الزراعي
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االخرل التي يعاني منيا المصرؼ الزراعي التعاكني ىك  المشكالتمف ضمف 
االنخفاض في تسديد القركض التي يأخذىا المزارعكف حث اف عدـ التسديد يؤثر في المدل 

 .جابة لطمبات الجمعية كالمزارعيفالبعيد في اداء المصرؼ لكاجباتو كاالست

 ( 69الجدكؿ)
 (.0391 -0396لممدة)  رعيف في قضاء الحبانيةالقركض الممنكحة لممزا

 المبمغ العدد نكع القرض

 89000000 3 فتح مكاتب استشارية

 1548300000 72 انشاء بيكت بالستيكية

 34750000 4 تطكير كخدمة بستاف

 378560000 28 ابار ارتكازية

 126500000 9 انشاء مناحؿ مع ظمة كمستمزمات التربية

 689770000 13 انشاء بستاف

 1016000000 3 تشغيؿ مشاريع فركج لحـ

 681100000 75 مضخات

 869000000 11 ساحبة

 142730000 19 زراعة المحاصيؿ الحقمية

 5575710000 237 المجمكع

المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية، قسـ القركض، 
 .0300منشكرة( بيانات )غير 

 

 ( 38الشكؿ)
 (.0391 -0396القركض الممنكحة لممزارعيف في قضاء الحبانية لممدة)

 
 (.69المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ) 
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 كمف اسباب انخفاض معدؿ التسديد لمقرض منيا:

 .اىماؿ االراض الزراعية.9

اعماؿ بناء اك . استغالؿ المبالغ المقترضة بأعماؿ غير زراعية ثـ شراء سيارات اك 0
 غيرىا.

 .الككارث الطبيعية كالصقيع كالسيكؿ كاآلفات.0
 
 .املظتْسد امليتج ّ االغشام طٔاط٘. ب

 بيعيا سعر مف اقؿ السمعة تصدير سعر فييا يككف التي الحالة بأنو االغراؽ يعرؼ
 .انتاجيا تكاليؼ مف باقؿ اك المحمي

 البمداف باقتصاديات كبيرة اضرار الحقت التي السياسات مف االغراؽ سياسة تعد
 بالدكؿ مقارنة لألخيرة كالقانكنية كالتشريعية كالفنية االنتاجية االمكانيات لضعؼ كذلؾ النامية
 تأثر التي النامية البمداف احد العراؽ كيعد. العالمية التجارة منظمة في االعضاء المتقدمة
 ،المجاكرة البمداف مع الحدكد فتحك  0330 عاـ العراقية السكؽ انكشاؼ فبعد االغراؽ، بسياسة

 السمع بعض اف كحتى جدا كبيرة كبكميات كالمغشكشة الرديئة السمع مف انكاع دخمت فقد
تقؿ  بأسعار كتباع العراؽ مف أفضؿ ىناؾ االنتاج ظركؼ عف فضال دكليا، مف مدعكمة

 لضعؼ كذلؾ بو اضرار الحقت مما العراقي االقتصاد تخريب منيا كالغرض كمفتيا عف
 كتدمير الدكلة دعـ تكقؼ بعد االنتاج تكاليؼ ارتفاع بسبب المحمي لممنتج التنافسية القدرات
 ةشكمالم جدا. تتمحكر التدمير كبير مف الزراعي القطاع نصيب ككاف التحتية البني

 تكاليؼ في الكبير االرتفاع بسبب العراقية الزراعية لممحاصيؿ التنافسية القدرات بانخفاض
 بعد كمكننة كمبيدات كاسمدة بذكر مف االنتاج مدخالت اسعار ارتفاع عف كالناجمة االنتاج
 الى ادت كالتي النفطية المشتقات أسعار في الكبير االرتفاع عف فضال الدكلة دعـ تكقؼ
 مكلدات عمى الفالح كاعتماد الكيرباء تكقؼ بسبب كالرم كالحراثة النقؿ تكاليؼ ارتفاع
 بسبب العراقية السكؽ في المناسب المناخ كجدت االغراؽ سياسة اف عف فضال الديزؿ،
 المستكردة السمع نحك المستيمؾ تكجو عف فضال ،كالفنية كالمالية االدارية القكانيف تعطيؿ
 بحقيقة معرفتو كعدـ جية مف سعرىا اخفاض بسبب خارجيا كالمدعكمة كالمغشكشة الرديئة
 ال يغطي بسعر تباع المحمية الزراعية السمعة اصبحت كبالتالي اخرل جية مف السمع تمؾ

 الى ادل كىذا الزراعة ترؾ كبالتالي خسارتو الى ذلؾ ادل مما انتاجيا تكاليؼ حتي احيانا
 العالمية االسكاؽ عمى العراؽ كاعتماد الزراعي االنتاج كانخفاض جية مف الريؼ في البطالة
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 الغذاء الستيراد سنكيا الدكالرات مميارات ىدر يعني كىذا%  03 تفكؽ كبنسبة الغذاء لتكريد
 .(60)الجدكؿانظر  (1)الزراعي القطاع تنمية في انفاقيا مف بدال

 اكقفت الذم بالكقت الزراعي االنتاج تكاليؼ في الكبير االرتفاع ىذا حصؿ لقد 
الفالحيف حيث كانت نسبة مف يحصمكف عمى  الى تقدـ كانت التي الدعـ اشكاؿ كؿ الدكلة

%( اما الذيف ال يحصمكف عمى الدعـ مف 93مف جيات حككمية) المستمزمات الزراعية
 الى الزراعية المحاصيؿ تدخؿ كبالمقابؿ ،(2)(%85.9نسبتيـ) الجيات الحككمية فقد بمغت

 دعـ سياستي ضمف مدعكـ يابعضك  الصالحية منتيي يابعضك  مغشكش كبعضيا العراؽ
 البمداف في المستقرة كاالجتماعية االقتصادية الظركؼ عف فضال الصادرات، كدعـ االنتاج
 .لمعراؽ المصدرة

 (.0300-0309)-(0330_0333)( اسعار مستمزمات االنتاج الزراعي لألعكاـ60)الجدكؿ

 مستمزمات االنتاج
معدؿ االسعار لألعكاـ 

(2000_2002) 
معدؿ االسعار لألعكاـ 

(2021_2022) 

 لمطف اليكريا./الؼ دينار 60 االسمدة الكيمياكية
 /الؼ دينار لمطف الداب.100

 1000100/دينار لمطف اليكريا.
 / دينار لمطف الداب.2000000

نايمكف لممحاصيؿ 
 المغطاة

 دينار لمطف.1000000 / الؼ دينار لمطف200

 المبيدات
 دينار / لتر. 2000

 دينار/كغـ 20000
 دينار/ لتر. 15000
 .دينار/كغـ 25000

/الؼ دينار لمطف 250،000 البذكر
 القمح.

 /الؼ دينار لمطف القمح.750000

اجكر النقؿ كاجكر 
 العمؿ

 دينار لمطف. 25000
 دينار/ اليـك 15000

 دينار لمطف. 50000
25000 .  دينار/ اليـك

 دينار /ساعة. 20000 / لمساعة10000 اجكر الحراثة
 الكاحد./ دينار لمتر 450 / دينار لمتر الكاحد10 لتر الكاز

 المصدر: الباحثة باالعتماد عمى اسعار السكؽ لمسنكات اعاله.

                                                           
 0330سياسة االغراؽ كاثرىا في تطكر االنتاج الزراعي في العراؽ لممدة) ،كاخركف ،بالسـ جميؿ خمؼ (1)

 . 986 ،983ص،66العدد  ،90( مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية المجمد 0331-

 .(9: ممحؽ)انةاستمارة االستب (2)
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 اصبحت االسعار كاف المحمي الزراعي االنتاج تكاليؼ ارتفاع الى ادت غيرىا ك العكامؿ ىذه
 عمى ينطبؽ النباتي االنتاج عمى ينطبؽ كما االغراؽ سياسة بسبب االنتاج تكاليؼ تغطي ال

 منافسة عمى قادره غير المحمية الزراعية المحاصيؿ اصبحت كبالنتيجة. الحيكاني االنتاج
 المستيمؾ اف اال نكعية افضؿ المحمية اف عمما سعر اقؿ االخيرة لككف المستكردة المحاصيؿ

 .دخمو كمستكل تتالءـ لككنيا المستكردة نحك اتجو قد
ة ارتفاع اسعارىا شكم%( لم91اعمى نسبة) أف  ( يتبيف 30)الشكؿ( ك 60)الجدكؿمف 
ك  الحمامياتلمقاطعة  %(0دنى نسبة)أك  ، سف الذباف، حصيبة الشرقيةفي مقاطعة 

أما مشكمة عدـ كفايتيا اعمى نسبة ما باقي المقاطعات فكانت متفاكتة النسب. أ ،البكبالي
%( في البكبالي، اما تدني نكعيتيا فأف 3%( في حصيبة الشرقية، كادنى نسبة في )03)

%( في الحماميات، أما عدـ تكفرىا في 0%( في سف الذباف، كادل نسبة )00ة)أعمى نسب
 %( في النمالة.0%( في حصيبة الشرقية، كأقؿ نسبة )06بالكقت المناسب اعمى نسبة )

%( كىي اعمى نسبة .3ة ارتفاع اسعار البذكر فكانت )شكملم اما النسبة الكمية  
ة عدـ شكم%( لم90كادنى نسبة كانت) %(،91تمييا عدـ تكفرىا بالكقت المناسب كبنسبة)

 (.31)الشكؿكفايتيا 

 (60الجدكؿ)
 مشاكؿ التي يعاني منيا المزارعكف بخصكص البذكر لعينة الدارسة في ريؼ الحبانية. 

 رذٟٔ ٔٛػ١زٙب ػذَ وفب٠زٙب اسرفبع اعؼبس٘ب 
ػذَ رٛفش٘ب 

 ثبٌٛلذ إٌّبعت
 ِدّٛع

اٌش

 لُ
 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ

 19 2 1 0 0 0 0 9 18 إٌّبٌخ 2

 61 4 3 23 13 15 7 19 38 عٓ اٌزثبْ 3

 53 19 14 10 6 0 0 16 33 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 25 0 0 0 0 23 11 7 14 اٌّالزّخ 5

 11 4 3 2 1 4 2 2 5 اٌسّب١ِبد 6

 18 12 9 5 3 0 0 3 6 وشغبْ 7

 78 26 19 10 6 30 14 19 39 زص١جخ اٌششل١خ 8

 35 4 3 0 0 28 13 9 19 ِبزٛص 9

 18 0 0 16 9 0 0 4 9 أَ اٌشٚط 10

 29 19 14 12 7 0 0 4 8 غضٚاْ 22

 2 5 اٌجٛثبٌٟ 23
 

0 0 0 0 0 5 

 32 10 7 22 13 0 0 6 12 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 384 100 73 100 58 100 47 100 206 اٌّدّٛع

 (.9: ممحؽ)ةالمصدر: استمارة االستبان
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 (30الشكؿ)
 مشاكؿ التي يعاني منيا المزارعكف بخصكص البذكر لعينة الدارسة في ريؼ الحبانية.

 
 (.60المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ)

  
  (31)الشكؿ

 النسبة الكمية لمشاكؿ التي يعاني منيا المزارعكف بخصكص البذكر لعينة الدارسة.

 
 (60)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى     
 

%( لمصدر %08عمى نسبة)أ( اف 3.)شكؿ( كال63)الجدكؿمف تحميؿ بيانات 
في النمالة، اما %( 9كادنى نسبة) ،حصيبة الشرقية لمقاطعة  التي يجيزىا الفالحالبذكر 

في حصيبة الشرقية ، كادنى  %(06مصدر البذكر مف الجيات الحككمية فأف أعمى نسبة )
االسكاؽ المحمية فأف أعمى نسبة صدر البذكر مف مأما  ،%( في مقاطعة المالحمة 0نسبة )

. اما النسبة الكمية  %( في مقاطعة اـ الركس0%( في حصيبة الشرقية، كادنى نسبة )96)
%( لمصدر 0كادنى نسبة) ،%( لمصدر البذكر مف االسكاؽ المحمية.6فكانت اعمى نسبة)

 . (9.)الشكؿ البذكر مف جية حككمية
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 (63)الجدكؿ
 مصدر البذكر المستعممة في الزراعة لعينة الدراسة في منطقة الدراسة. 

 ِدّٛع اعٛاق ِس١ٍخ خٙخ زى١ِٛخ ردٙض٘ب ثٕفغه 

 % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ
االعزّبس

 اد

 19 6 14 13 4 1 1 إٌّبٌخ 2

 61 13 32 19 6 22 23 عٓ اٌزثبْ 3

 53 12 29 13 4 19 20 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 25 6 15 3 1 8 9 اٌّالزّخ 5

 11 3 7 0 0 4 4 اٌسّب١ِبد 6

 18 7 18 0 0 0 0 وشغبْ 7

 78 16 39 36 11 27 28 زص١جخ اٌششل١خ 8

 35 12 30 6 2 3 3 ِبزٛص 9

 18 2 6 10 3 8 9 أَ اٌشٚط 10

 29 10 25 0 0 4 4 غضٚاْ 22

 5 2 5 0 0 0 0 اٌجٛثبٌٟ 23

 32 11 28 0 0 4 4 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 384 100 248 100 31 100 105 اٌّدّٛع

 (.9: ممحؽ)انة المصدر: استمارة االستب
 

 (3.)الشكؿ
 مصدر البذكر المستعممة في الزراعة لعينة الدراسة في منطقة الدراسة. 

 
  (.63)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 
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 (9.)الشكؿ
 النسبة الكمية لمصدر البذكر المستعممة في الزراعة لعينة الدراسة في منطقة الدراسة. 

 
 (.63)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى     
 

( لكميات االسمدة التي تـ تجييزىا لممزارعيف مف قبؿ الشعب 0.)الشكؿ( ك .6)الجدكؿانظر 
 الزراعية التابعة لمقضاء.

 

 (.6)الجدكؿ
 المحاصيؿ الزراعية التي جيزت باألسمدة في ريؼ قضاء الحبانية لممكسـ الزراعي 

  ( ـ.0300 -0309)

 نكع المحصكؿ
المساحة 

 المزركعة/ دكنـ

سماد اليكريا 
 )كغـ/دكنـ(

سماد داب 
 )كغـ/دكنـ(

 10 75 16572 الحنطة

 ---- 58 5031 الشعير

 28 44 3594 الخضراكات الصيفية

 115 162 6375 الشتكيةالخضراكات 

 153 339 31572 المجمكع

 التخطيط قسـ ،األنبار، شعبة زراعة الخالدية محافظة الزراعية، مديرية الزراعة في الزراعة كزارة: المصدر
 .ـ 0309 منشكرة بيانات غير ،كالمتابعة
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8% 65% 

 تجهزها بنفسك

 جهه حكومٌة
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 (0.)الشكؿ
  المحاصيؿ الزراعية التي جيزت باألسمدة في ريؼ قضاء الحبانية لممكسـ الزراعي 

 ( ـ.0300 -0309)

 (..6)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى  
 

 (66)الجدكؿ
  كمية استيالؾ الخضراكات)كغـ/شير( لممنتج المحمي كالمستكرد لعينة الدراسة. 

 

 
 سلٟ ثطبغب غّبغُ خ١بس

 ِغزٛسد ِسٍٟ ِغزٛسد ِسٍٟ ِغزٛسد ِسٍٟ ِغزٛسد ِسٍٟ اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 1124 204 329 298 287 354 218 238 إٌّبٌخ 2

 1175 521 456 543 469 492 594 676 عٓ اٌزثبْ 3

4 
ص٠ٚخ 

 اٌزثبْ
554 684 762 681 501 723 765 2074 

 2430 876 657 965 236 567 336 331 اٌّالزّخ 5

 365 232 857 721 376 265 210 186 اٌسّب١ِبد 6

 353 321 234 103 321 230 213 165 وشغبْ 7

8 
زص١جخ 

 اٌششل١خ
528 561 723 552 985 654 678 3356 

 1150 576 213 110 234 201 314 225 ِبزٛص 9

 314 237 213 124 353 326 109 176 أَ اٌشٚط 10

 854 231 187 263 545 576 354 242 غضٚاْ 22

 176 265 95 78 145 133 88 98 اٌجٛثبٌٟ 23

47 
زصٛح 

 اٌشب١ِخ
458 498 543 674 710 588 564 1100 

 5470 5206 5401 4873 5172 4179 3877 5013 اٌّدّٛع

 (.9ممحؽ) انةالمصدر: استمارة االستب
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 لمنع الدكلة تعتمدىا التي االجراءات بعض مف الرغـ اما المنتج المستكرد: عمى
 كتصبح منطقة الدراسة محاصيؿ بيا تنضج التي المكاسـ في كخصكصا المنتجات المستكردة

ليعمؿ  المستكردة المحاصيؿ تخفيض الى تؤدم قميمة كال االجراءات ىذ اف اال. لمجني جاىزة
 كتشجيعو. الفالح دعـ عمى ذلؾ

( يتبيف لنا اعمى قيمة لمحصكؿ الخيار 68)(66يف)الجدكلمف تحميؿ معطيات 
%( 0كبنسبة) ( كغـ10كادنى قيمة) ،سف الذباففي  %(98كبنسبة) ( كغـ686المحمي ىي)

 ،في زكية الذباف %(96كبنسبة) ( كغـ603اما المستكرد فكانت اعمى قيمة) ،البكباليفي 
 .البكباليفي  %(0كبنسبة) ( كغـ00كادنى قيمة)

 (68)الجدكؿ
لعينة كغـ/شير( لممنتج المحمي كالمستكرد )النسبة المئكية لكمية استيالؾ الخضراكات 

 الدراسة.

 
 سلٟ ثطبغب غّبغُ خ١بس

 ِغزٛسد ِسٍٟ ِغزٛسد ِسٍٟ ِغزٛسد ِسٍٟ ِغزٛسد ِسٍٟ اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 8 4 6 6 6 7 5 6 إٌّبٌخ 2

 8 10 9 10 10 10 14 17 عٓ اٌزثبْ 3

 14 14 14 9 93 15 16 14 ص٠ٚخ اٌزثبْ 4

 17 16 13 18 5 11 8 9 اٌّالزّخ 5

 3 4 16 13 8 5 5 5 اٌسّب١ِبد 6

 2 6 4 2 7 4 5 4 وشغبْ 7

 23 12 13 18 11 14 13 14 زص١جخ اٌششل١خ 8

 8 11 4 2 5 4 8 6 ِبزٛص 9

 2 4 4 2 7 7 3 5 أَ اٌشٚط 10

 6 4 4 5 11 11 9 6 غضٚاْ 22

 1 5 2 1 3 2 2 3 اٌجٛثبٌٟ 23

 8 10 11 14 13 10 12 11 زصٛح اٌشب١ِخ 47

 
 100 100 100 100 933 100 100 100 اٌّدّٛع

 (.60)الجدكؿالمصدر: باالعتماد عمى 
 

 %(.9كبنسبة) ( كغـ860عمى قيمة لممنتج المحمي)أاما محصكؿ الطماطـ فكانت 
ما المستكرد فكانت أ ،البكباليفي  (%0كبنسبة) ( كغـ900دنى قيمة)أك  ،في زكية الذباف

 كغـ( .93قيمة)دنى أك  ،في زكية الذباف (%93كبنسبة) في كغـ( 609عمى قيمة)أ
 في ماحكز. (%0كبنسبة)
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( %90كبنسبة)( كغـ 809عمى قيمة لممنتج المحمي)أما محصكؿ البطاطا فكانت أ 
عمى أما المستكرد فكانت أ ،البكباليفي  (%1كبنسبة) ( كغـ80كادنى قيمة) ،الحمامياتفي 
في  (%0كبنسبة) كغـ( .1دنى قيمة)أك  ،في الحماميات( %96كبنسبة) كغـ( 0.8قيمة)

 .البكبالي

في  (%96كبنسبة) ( كغـ086عمى قيمة لممنتج المحمي)أما محصكؿ الرقي فكانت أ
عمى أما المستكرد فكانت أ ،في النمالة (%3كبنسبة) ( كغـ033دنى قيمة)أك  ،المالحمة

في ( %9)كبنسبة كغـ( 986كادنى قيمة) ،المالحمةفي ( %98كبنسبة) كغـ( 0303قيمة)
ب آتأخذ بالزيادة مع بداية المكسـ الصيفي خصكصا في شير تمكز ك  النسبالبكبالي. ىذه ا

 الصيفية المحاصيؿ جني بداية دخكؿ كميات كبيرة مف المنتجات الزراعية مع اذ يصادؼ
 باالنتشار في المحمي لممنتج لمسماح االستيراد تقميؿ اف المفركض مف كالتي القضاء في

 المنتجات كساد عمى تعمؿ المنتجات المستكردة مف الكبيرة الكميات ىذه العراقية االسكاؽ
 األكلكية يعطيو مما رخيصة بأسعار كبيعو تداكلو يتـ المستكرد المنتج كاف كخاصة المحمية
 ما المستيمؾ قبؿ مف عمية الكفكد كعدـ لمرككد تعرضو كبالتالي .المحمية المنتجات عمى

 التي باألثماف تباع ال ككنيا الخضركات ىذه زراعة عف المزارعيف عزكؼ عمى ينعكس
 .كزراعتيا انتاجيا كمفة بتغطية تساىـ كالتي. المزارع بيا يرغب

 

 .املهيي٘ اطتدذاو ق٘ل .ج
 ال كانو الزراعية المحاصيؿ أنتاج في المعتمدة األساسية البنية الزراعية المكننة تعد

 كاإلمكانات لمقدرات األمثؿ االستغالؿ خالؿ مف االنتاج كتحسيف زيادة في عنيا غنى
 التي . كالتقنيات الحديثة(1)الخسائر لتفادم الضائعات كتقميؿ اإلنتاجية العممية في المتكفرة
 ك المتنكعة المحاريث ك الحاصدات ك الجرارات فييا بما الزراعية المعدات ك المكائف :تشمؿ

 عف فضالن  غيرىا ك بالستيكية اغطية مف المحمية الزراعة مستمزمات ك المضخات
 انشاء مستمزمات الى باإلضافة غيرىا ك كاالنابيب المنقطات المختمفة الرم طرائؽ مستمزمات

 ك الميجنة البذكر الخاصة أصناؼك  ،الحيكانات تربية ك الدكاجف كحقكؿ األسماؾ تربية مزارع
 المبيدات. اليكريا ك المركبة األسمدة مثؿ الكيمياكية كاألسمدة. العالية اإلنتاجية ذات المحسنة

                                                           
دراسة بعض مؤشرات استغالؿ التكنمكجيا الزراعية في التقكيـ االقتصادم  ،ارکاف محمد اميف صديؽ (1)

 ،0399 (،3)العدد (،01)المجمد ،مجمة زراعة الرافديف ،لنظـ مكننة مختمفة في إنتاج البطاطا
 .996ص



  .الزراعي االنتاج في المؤثرة البشرية المشكالت الفصؿ الثالث..................

[265] 
 

 ك الزراعية المعارؼ استخداـ ك .النحؿ ك الماشية حيكانات كسالالت. المختمفة بأنكاعيا
 أك لممزرعة الجيدة اإلدارة ذلؾ الى إضافة الزراعية الدكرات استخداـ ك الفنية الخبرات
 اآلالت تشمؿ كالتي .الحديثة المكننة استخداـ قمو مف تعاني منطقة الدراسة مازالت .(1)الحقؿ

 قياـ عدـ بسبب كذلؾ االنتاج في يستعمميا العالـ بات التي المعدات مف كغيرىا الزراعية
 في استعماليا ضركرة عمى الفالحيف تكعية مع كاسع الشكؿب بتكفيرىا الحككمية الجيات
 ،(3كبمغت عدد الساحبات الزراعية الكبيرة) ،(93حيث بمغت عدد الحاصدات) .االنتاج

 الحراثة لغرض استعماليا عمى التعاقب الى المزارعيف يمجأ ( اذ993كالساحبات الصغيرة)
 تأخر عمى ينعكس كىذا اراضييـ لحراثة منيا االىمية تأجير عمى البعض االخر يعمؿ بينما

( مكزعة 3اما مكينة البستنة)الكابكتة( عددىا) ،االيجار قيمو ارتفاع عف فضال الحراثة مكاعيد
 مجمكع بمغ فقد المياه رفع مضخات مجاؿ (. كفي60)الجدكؿعمى جميع مقاطعات القضاء 

 النسبة بينما .فقط مضخة (308اما الديزؿ) ،مضخة كيربائية (039) لممنطقة مقدـ ىك ما
 يصؿ جدا عالية كبأسعار المحمية االسكاؽ مف شرائيا طريؽ عف المزارع يتحمميا األكبر
 باختالؼ االسعار اختالؼ مع عراقي دينار( 0333333الى) الكاحدة المضخة سعر

 اماكف الى الزراعية المنتجات لنقؿ تخصص عجالت الحمؿ التي مجاؿ في اما. النكعيات
 نستنتج مف. الزراعة مديريات قبؿ مف الغرض لذلؾ مخصصو عجالت تكجد فال التسكيؽ

 انيا اذ القضاء في كاؼ شكؿب تتكفر لـ الزراعية المكننة مجاؿ في الحككمي الدعـ اف ذلؾ
 عمى تنعكس لممزارعيف المشكالت مف العديد يسبب مما المنشكد مف المستكل أدنى مازالت

 . كتأمينيا القضية بيذه العناية المسؤكلة الجيات مف يقتضي مما. الزراعي االنتاج انخفاض

 (60)الجدكؿ
 اآلالت الزراعية في منطقة الدراسة. اعداد 

 اٌؼذد اٌّىٕٕخ اٌضساػ١خ

 10 زبصذاد

 4 اٌغبزجبد اٌىج١شح

 110 اٌغبزجبد اٌصغ١شح

 4 ِى١ٕخ ثغزٕخ

 التخطيط قسـ ،شعبة زراعة الخالدية األنبار، محافظة الزراعية، مديرية الزراعة في الزراعة كزارة: المصدر
  .ـ 0309 منشكرة بيانات غير ،كالمتابعة

                                                           
العالقات المكانية بيف استعماؿ تقنيات الزراعة الحديثة ك التنمية  ،فاضؿ عبد الحسيف سير الشمرم (1)

كمية التربية  ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير)غير منشكة( ،راعية المستدامة في محافظة البصرةالز 
 .91-90، ص0303 ،لمعمـك اإلنسانية



 

 كالمراجع............................................................المصادر 

 

 

 الشابعالفصل 
 املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘ 

اليت تْاجُ اإلىتاج الضساعٕ يف 
 سٓف قضاء احلباىٔ٘

 

 املبخح األّل
الطبٔعٔ٘ اليت  املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘  

 :تْاجُ اإلىتاج الضساعٕ يف سٓف قضاء احلباىٔ٘
 

 الجاىٕاملبخح 
البششٓ٘ اليت تْاجُ  املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘  

 اإلىتاج الضساعٕ يف سٓف قضاء احلباىٔ٘:
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 الشابعالفصل 
اليت تْاجُ اإلىتاج  املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘ 

 الضساعٕ يف سٓف قضاء احلباىٔ٘
 

 املبخح االّل
٘  املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘  تْاجُ اإلىتاج اليت الطبٔعٔ

 الضساعٕ يف سٓف قضاء احلباىٔ٘:
 

٘  اّال:  املياخٔ٘: املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل
 تكجد التبخر نتح(-المناخية)الجفاؼ المشكالت آثار مف لمحد المقترحة االمكانات

 :أىميا التبخر نتح( -الجفاؼ) لظاىرة السيئة اآلثار مف لمحد اتباعيا باإلمكاف طرؽ عدة

 الجافة المناطؽ في كخاصة لممياه جيدا مصدرا المياه حصاد تقنية كتعد :المياه ادحص. 9 
 ما ننتج( ممـ 93)بمعدؿ الساقطة االمطار كمية اف اال األمطار سقكط قمة رغـ الجافة كشبة
 خصائص عمى اعتمادا آخر إلى مكاف مف المياه حصاد طرؽ كتختمؼ ،لتر( 933)يعادؿ
 مف الجارية المياه حجز يتـ حيث الساقطة، األمطار ككمية األرض انحدار كدرجة التربة
 كاالكدية الجداكؿ مجارم تحكيؿ خالؿ مف اك كاالكلية االنيار تمؾ لحجز السدكد بناء خالؿ
 مف يستفاد كعادة المياه لتجميع معدة صناعية خزانات في لتخزينيا بقنكات كميا اك جزئيا
 فيتـ االمطار مياه حصاد اما. الخزاف الى تمقائيا المياه تنساب بحيث األرض انحدار درجة
 محفكرة آبار اك الخزانات نحك كتكجيييا المباني اسطح مف األمطار مياه جمع خالؿ مف
 خالؿ مف سطحيا معالجة كيتـ االمطار مياه لجمع ترابية كسدكد حفر عمؿ أك الغرض ليذا

 كشبو الجافة المناطؽ في الطريقة ىذه كتستخدـ لمماء منفذة غير لتصبح تربتو ككبس تسكيتو
 أك النباتات أكراؽ)العضكية بالمكاد التربة تغطية ، كالقميمة االمطار مياه مف لالستفادة الجافة

 مف المياه تبخر عممية مف لمتقميؿ( كالصخكر الحصى)عضكية غير بمكاد اك( االغصاف
 مجمكعة اضافةك  إف لدراساتااحدل  أشارت . كما(1)(96)رطكبتيا عمى التربة فتحافظ التربة
 .9 سـ، .)لمعمؽ سـ (.05)يا سمك( ممـ 0-0)حجـعمى الطبقة العمكية لمتربة  الحصى مف
 فضال عف. التبخرعف طريؽ  ياه التي نفقدىاالم مقدار نقصاف حيث اثبتت( سـ .0 سـ،

                                                           
 ...93ص ،مصدر سابؽ ،افراح ابراىيـ شمخي (1)
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. التبخر لممياه عف طريؽ ىافقد مف يقمؿ عمى االرض تركيا أك الزراعية المحاصيؿ بقايا نثر
 لميكتار عمى طف( 90)بقدر الحنطةمحصكؿ  بقايا نثر باف لدراساتااحدل  بينت كما

 بمقدار التبخربكسطة  ضائعاتمف ال ؿيقمت يساعد عمى الرممية التربة مف الطبقة السطحية
(03%)(1). 

 بمحاصيؿ تيازراعب كذلؾ التربة مف النبات اك مف سكاء: النتح التبخر نسبة مف التقميؿ. 0
 الى باإلضافة العمؼ الشعير، القمح، كمحصكؿ قميؿ نتح كذات الجفاؼ كا الممكحة تتحمؿ
 التربة تغطية أك ،النتح التبخر معدالت مف يقمؿ مما لمرياح كصمدات العالية االشجار زراعة
اك مكاد شمعية اك اغطية بالستيكية. فضال عف استخداـ تقنيات الحديثة  النباتات ببقايا

 المياه السطكح مف التبخر لتقميؿ الكيمياكية المكاد بعض تستعمؿ أذلتقميؿ مف التبخر 
 حيث الجزيئة كحيدة أمالح كاستخداـ المفتكحة، كالخزانات المائية المسطحات في المكجكدة
 كمفتيا رغـ ،(أغشية شكؿب)التبخر لمنع المائية الخزانات ح الماء فيسط عمى تكضع
 الرياحك  العكاصؼ بفعؿ تأثره أك الدقيقة االحياء بعض قبؿ مف الغشاء استيالؾ كاحتماؿ
 لممياه جكفية خزانات بكساطة الماء حفظ تقنية استعماؿ يمكف كما .(2)لذلؾ نتيجة كتقمصو

  .الساقطة األمطار لمياه بالنسبة السيما التبخر، ةشكملم( السطحية المياه)تعرضيا بدؿ

ذا  فأف النبات غمة عمى التأثير دكف النتح معدالت لتقميؿ عممية طريقة إلى التكصؿ امكف كا 
 ذلؾ باإلمكاف تحقيؽ الدراسة منطقة في الحاؿ ىك كما الماء، عمى الطمب تقميؿ يعني ذلؾ
 :(3)طريؽ عف

 .النتح قميمة المحاصيؿ مف أصناؼ زرع -أ

 ذات تككف كالتي النتح، كبيرة النباتات زراعة عف باالبتعاد كالمختصيف المزارعيف تكجيو -ب
زالة قميمة اقتصادية فائدة زالة الفائدة قميمة النباتات كا   النباتات مف المنتجة غير األكراؽ كا 

 .النتح قميمة النباتية السالالت كزراعة

 يعمؿل األكرؽ عمىقميمة السمؾ  طبقةب ياكرش لنتحا ضد كيماكية مكاد استعماؿ يمكف -ت
 فنيؿ خالت) مثؿ المخممة السكائؿ استعماؿ يمكف .األكراؽعمى  مساـالك  ثغراتال غمؽ عمى

 مستحمبةالمادة  مف األغطية استخداـ يمكف كما ،المجاؿ ىذا في (االبسيؾ كحامض الزنبقية

                                                           
األسس النظرية كالتطبيقية، جامعة بغداد، دار الحكمة  ،لزبيدم، استصالح األراضياأحمد حيدر  (1)

 .033ص  ،9110 ،لمطباعة كالنشر، بغداد

 .000ص ،مصدر سابؽ ،الرم ،محمد عبد اهلل كخالد بدر ،النجـ (2)

 .000 ،مصدر سابؽ ،مثنى فاضؿ عمي (3)
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 الميكاديكانكؿ مثؿ العالية كالكحكليات اثميف كالبكلي فينيؿ البكلي صمكغك  األشجار عصارةل
 الكرقة لتقميؿ النتح. سطح عمى تكضع التي

 خالؿ مف كذلؾ الجفاؼ اثر مف التقميؿ في كبيرة بصكرة النباتي الغطاء يساىـ: التشجير. 0
 ىطكؿ كبالتالي الرطكبة زيادة

 إلى الكاصؿ الشمسية االشعة كمية مف التقميؿ عمى النباتي الغطاء يعمؿ حيث االمطار 
 كما النباتات، قبؿ مف كامتصاصيا الشمسية االشعة عكس عممية خالؿ مف األرض سطح
 الغطاء يساىـ كما ،كتماسكيا رطكبتيا زيادة خالؿ مف التربة عمى بالمحافظة النبات يقكـ

 انخفاض عمى ذلؾ ينعكس مما سرعتيا تقميؿ خالؿ مف الرياح سرعة عمى التأثير في النباتي
 .التبخر معدالت

 الزراعة في الحديثة االساليب باستخداـ تتمثؿ: الزراعة في الصحيحة االساليب استخداـ .3 
 خصائص تحسيف في تساىـ التي المحاصيؿ زراعة عف فضال ،كالرم الحراثة في سكاء
 الزراعية الدكرات كاتباع ،التربة في النتركجيف بتثبيت تقكـ التي البقكلية كمحاصيؿ التربة

 الرم أساليب استخداـ يجب كما ،الزراعية اآلفات كمكافحة العضكية االسمدة كاستخداـ
 الضائعة المياه كميات مف التقميؿ لغرض (بالرش الرم أك بالتنقيط الرم)بػ كالمتمثمة الحديثة
 الزراعية المحاصيؿ مف عدد يكجد إذ ،.األرض باطف الى المتسربة المياه أك التبخر بسبب
 زراعية دكرة مف خالؿ ،الرممية الترب في زراعتيا طريؽ عف لمتربة تحسف تحقؽ إف يمكف
 : (1) اآلتية المتطمبات فييا تتكاجد إف يجب كالتي ،منفرد الشكؿب يمكف زراعتيا كا مناسبة

 .سطحية جذرية مجمكعة ذات أم ،متعمؽ غير جذرم مجمكع ذات محاصيؿ .أ

 .مياه مف يمكف ما اقؿ إلى تحتاج التي المحاصيؿ .ب 

 .التربة في النتركجيف بتثبيت تقكـ التي البقكلية المحاصيؿ .ج 

 التي يتـ أك عالية الممكحة التي تحتكم تربتيا عمى نسبيان  لمممكحة المتحممة المحاصيؿ. د 
 .مالحة بمياه رييا

 الشعير، الحنطة،)أمثمتيا مف كالتي السريع، االقتصادم المردكد ذات المحاصيؿ .ق 
 ،كخضراكات (كالبصؿ الثكـ ،البطاطا) ك حقمية كمحاصيؿ (البيضاء كالذرة السمسـ الفستؽ،
 بالنتيجة يمكنيا كالتي ،منطقة الدراسة ظركؼ ضمف زراعتيا يمكف المحاصيؿ ىذه كجميع

                                                           
 .0.3-031ص ،مصدر سابؽ ،أحمد حيدر لزبيدم، استصالح األراضي  (1)
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 تقميؿ في المساعدة ثـ كمف الرطكبي محتكاىا كزيادة المحافظة تربة خصائص تحسيف مف
 .المائي كالعجز الجفاؼ خصائص

 لغرض المدمرة كاثاره كاسبابو الجفاؼ بخطكرة تعريفيـ خالؿ مف االفراد بيف الكعي نشر. . 
 . كصحيحة سميمة طرؽبك  افضؿ بصكرة كالبشرية الطبيعية المكارد استخداـ

 دكر الصناعي النشاط بسبب الجك في الممكثات نسبة الرتفاع كاف :الممكثات نسبة خفض. 6
 االمطار ،الجفاؼ ،الحر مكجات) أىميا عديدة كطقسية مناخية مشاكؿ بركز في ميـ

 النقؿ ككسائؿ المصانع مف المنبعثة الغازات تعمؿ حيث (،الحرارم االحتباس ،الحامضية
 حرارة درجة ارتفاع عمى كااللكتركنية الكيربائية االجيزة استخداـ عف فضال كالمكاصالت

 .المنطقة في التبخر معدالت ارتفاع كثـ االرض سطح
 

 الرتب٘: ملْح٘ ٘شهلماحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘  ثاىٔا:
 البيئة عمى تأثيرىا مف لمتقميؿ أك التربة ممكحة لخفض متبعة طرؽ عدة تكجد 
 يمكف ،تماما التربة ممكحة ةشكمم عمى تقضي طرؽ تكجد ال أنو القكؿ يجدر لكف ،كالزراعة
 :اآلتية النقاط في التربة ممكحة أثر مف لمتقميؿ المتبعة كالسياسات الطرؽ أشير تمخيص

  يمكف استصالح التربة بأسمكبيف ىما: .استصالح االراضي المتأثرة باألمالح:9

 الترب انكاع اغمب اف :االراضي ادارة اساليب عف طريؽ المالحة االراضي استصالح -أ
 االستصالح صعبة التربة ىذه ك منخفضة تسرب بمعدالت كتتميز الطيف مف بنسبة غنية
 عف التربة ىذه استصالح كيمكف. التربة مقاطع خالؿ المياه بحركة المرتبطة المشاكؿ بسبب
 منطقة في المكجكدة الصمب الطيف طبقة تكسر في يساعد الذم العميؽ الحرث طريؽ
 (3.)مف أكثر إزالة تمت فقد العمؽ، في ـ (35.3 - .353)عند الحرث طريؽ عف. الجذر
 يمكف ـ، ( 3503– .358) بعمؽ التربة حفر حالة في. التربة مف األمالح مف المئة في

 فانو كبالمثؿ .المحاصيؿ الزراعة مناسبة التربة عنده تصبح مستكل إلى التربة ممكحة تقميؿ
 الطيف مف عالية مستكيات فييا يكجد التي بالممكحة المتأثرة التربة استصالح الصعب مف
 يقمؿ مما الكبيرة المسامات كتمنع بسرعة تنتفخ الطينية المعادف الف البسيط الرشح طريؽ عف
 مياه في++  Ca الكالسيكـ تركيز زيادة فإف لذا ،العميقة الطبقات إلى المياه تسرب مف

 كيمكف .الطينية المكاد ابعاد ك التشتت عمى كالسيطرة االنتفاخ مف لمتقميؿ مفيدة الترشيح
 ايضا كيمكف. المكسـ قبؿ السطحية الزراعة طريؽ عف البكر المالحة التربة استصالح أيضا

 مختمفة تقنيات خالؿ مف بسجال استخداـ يساعد اف يمكف ،القمكية المالحة التربة استصالح
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 الغرض التربة ىذه في بنجاح الجبس تثقيب اساليب تطبيؽ يمكف أنو التربة استصالح في
 في سـ 63 ك سـ 03 إلى .9 بعمؽ فتحات عمؿ يتـ األسمكب، ىذه في. االستصالح

 خالؿ مف ذلؾ يتـ ،المحاصيؿ تزرع ثـ كمف تعبئتيا كاعادة الجبس مع التربة كخمط التربة،
 قبؿ ما بعممية العممية ىذه كتعرؼ .األمالح لترشيح الزراعة قبؿ المكثؼ الرم استخداـ
 بمياه المفرط الترشيح الف النكعية حيدةك  رم مياه تستخدـ ،الغرض ليذا .العراؽ في الترشيح
 .(1) المنظكمة مف األمالح الطرد كاسعة تصريؼ شبكات الى يحتاج رديئة نكعية ذات

 عمى التربة ممكحة تأثير مف لمحد لمتربة المتضرر بالممكحة: البيكلكجي االستصالح -ب
 عمى لمتغمب فعالة طريقة تعتبر العالية الممكحة تتحمؿ كمحاصيؿ نباتات فزراعة .النبات

نتاج الكراثية اليندسة باستعماؿ تطكيرىا تـ الطريقة ىذه ،التربة ممكحة ةشكمم  مف سالالت كا 
 النباتات ىذهكالقطؼ(.  -منيا نبات )االثؿ ،العالية الممكحة تتحمؿ كراثيا معدلة نباتات
 عمى تحافظ التربة قطاع مف العميقة المنطقة أف باعتبار غيرىا مف أقؿ مياه تستيمؾ
 رديئة الرم مياه بكاسطة التربة تممح فرصة مف كتقمؿ السطحية التربة مف أطكؿ مدة رطكبتيا
 عبر باإلرتفاع الجكفي لمماء السماح عدـ عمى القدرة ليا النباتات مف النكع ىذا الجكدة
 التربة في الدقيقة األحياء مف أنكاع ىناؾ ، تممحيا في كالتسبب التربة في الشعرية األنابيب
 تسمي كفطريات بكتيريا مف األحياء ىذه ،الممكحة عالية تربة في النمك عمى النبات تساعد

 في الذائبة األمالح سمية تأثير مقاكمة عمى تعمؿ كىي النمك في المساعدة بالميكركبات
 الدقيقة األحياء ىذه ،التربة جفاؼ تأثير مقاكمة إلى باإلضافة النبات عمي التربة محمكؿ
 إف ،بيكلكجي كسماد كالجفاؼ العالية الممكحة مف تعاني التي التربة إلى إضافتيا يكصى
 يتمثؿ عالية ممكحة ذات تربة في النامي النبات عمى الدقيقة األحياء ليذه اإليجابي التأثير
 السطحية مساحتيا كزيادة الجذكر نمك زيادة مثؿ النبات جذكر في جيك فكلالمكر  التغير في
 خاليا في األمالح تركيز خفض إلى يؤدم كبالتالي الماء امتصاص زيادة إلى يؤدم مما

 .(2)النبات

 ،التربة ممكحة ةشكمم لمعالجة األمثؿ األسمكب ىك الزراعية لممشاريع الجيد التخطيط إف. 0
قامة استثمارىا ألف تجنبيا يفترض عالية أكلية ممكحة ذات فاألراضي  عمييا زراعية مشاريع كا 

 .التربة ممكحة ةشكمم استفحاؿ في يسبب

                                                           
أسػعػد سػركار قريشػي، عػدنػاف عبػد اهلل الفالحػي، درجػة تحديد خصائص كأسباب ممكحػة التربػة فػي كسػط  (1)

مركػز البيػاف لمدراسات كالتخطيط، ترجمة كتحرير كنػة، مكجنػكب الػعػراؽ كاستراتيجيات االستصالح الم
 .90، ص .039

 .06ص ،مصدر سابؽ ،سميـ عمي سميـ كريبة (2)
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 في التربة ممكحة زيادة ةشكمم مف لمحد كالصرؼ لمرم متكامميف نظاميف كتجييز تصميـ. 0 
 أك زيادة في الماء كيستعمؿ الماء طريؽ عف تنتقؿ التربة في فاألمالح .الزراعية المشاريع
 مرتبطة العالية الممكحة ذات التربة صيانة عممية إف .التربة في الممكحة نسبة خفض

دارة صيانة بعمميات  إلى يؤدم منخفضة جكدة ذات مياه باستعماؿ الرم إف حيث ،المياه كا 
 التربة قطاع في األمالح غسؿ في الماء يستعمؿ الكقت نفس في ،التربة ممكحة ارتفاع

المناسب)الرم  الرم نظاـ اختيار إف   .السطحية كتحت السطحية التصريؼ أنظمة باستعماؿ
 األمالح لغسؿ المستعممة المياه كمية لمحد الطرؽ أىـ أحد د  يع كالرم بالتنقيط( ،بالرش
 طريقة التربة، قطاع في األمالح نسبة: أىميا عكامؿ عدة عمى تعتمد التربة قطاع في الذائبة
 التي الصعكبات مف عدد ىناؾ المنطقة، في السائد المناخ الفيزيائية، التربة خكاص الرم،
 المضافة المياه مف التخمص صعكبة منيا التربة قطاع في الذائبة األمالح غسؿ عممية تكاجو
 كصعكبة ،الييدركليكية خكاصيا لرداءة أك سطحيا مف قريبة جكفية مياه لكجكد التربة إلى

 ،التربة غسؿ ألنظمة العالية كالتكمفة ،كبيرة كبكميات عالية جكدة ذات مياه عمى الحصكؿ
 كفعاليتيا السطحية كتحت السطحية التصريؼ أنظمة عمى أجريت الدراسات مف العديد ىناؾ
 السطحية تحت التصريؼ أنظمة أف ككجد التربة قطاع في الذائبة األمالح تركيز خفض في
 ألنيا التربة؛ ممكحة مستكم لخفض اقتصادية طرؽ تعتبر ال األنظمة ىذه كلكف فعالية أكثر

 طريقة العالية، تكمفتيا إلى باإلضافة الجكدة العالية المياه مف كبيرة كميات استعماؿ تستكجب
نما فقط األمالح مف التربة قطاع تستعمؿ ال السطحي تحت التصريؼ  أيضا تستعمؿ كا 
 األنابيب عبر الجذكر منطقة إلى الجكفي الماء يرتفع ال بحيث الجكفية المياه مستكل لخفض
  .التربة في الشعرية

 المحسنات فإضافة التربة، ممكحة ةشكمم مف يحد أف   يمكف: الكيميائية الطرؽ استعماؿ. 3
 تعمؿ الفسفكر، مع الجبس كمخمكط المخفؼ، الكبريتيؾ كحامض ،الجبس مثؿ الكيميائية

 عمى تعمؿ مثال الرم مياه إلى المخفؼ الكبريتيؾ حامض إضافة. التربة ممكحة خفض عمى
 إضافة عالية، بيكربكنات أك كربكنات نسبة مف تعاني التي الترب في التربة ممكحة خفض

نما فقط الكربكنات تركيز خفض عمى تعمؿ ال المخفؼ الحامض  خفض عمى أيضا تعمؿ كا 
 الجبس كيضاؼ التربة، قطاع مف البكركف عنصر غسؿ عمى كيساعد ،التربة (pH) قمكية
 عمى المكجكد الصكديكـ محؿ يحؿ الذم الكالسيكـ لعنصر مصدر ألنو الصكدية التربة إلى

 .التربة في المدمص الصكديكـ نسبة تنخفض كبالتالي الطيف معادف أسطح

  .باألمالح المتأثرة التربة خكاص تحسيف عمى تعمؿ العضكية المادة. . 
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 حيث ،العضكية كالمادة التربة ممكحة بيف عالقة ىناؾ أف أكضحت الدراسات بعض
 إلى األبحاث ىذه تتكصؿ لـ كلكف التربة ممكحة خفض عمى تعمؿ العضكية المادة إضافة إف

 .التربة ممكحة عمى العضكية لممادة المباشر األثر عف منطقي عممي تفسير

  استخداـ الدكرات الزراعية:-6
كيختمؼ نظاـ الدكرات الزراعية بحسب طبيعة المناخ كنكع التربة كاستعماؿ طريقة 
الرم، كالدكرات عمى أنكاع منيا األحادية كالثنائية كالثالثية...... الخ، كتسمى الدكرة عادة 

المحصكؿ الرئيسي فييا أك مجمكعة المحاصيؿ الرئيسية فييا فيقاؿ دكرة الحبكب  باسـ
كدكرة القطف كدكرة األعالؼ كدكرة الخضراكات، كلمدكرة مدة زمنية كيقصد  (لمحنطة كالشعير)

بيا عدد المكاسـ التي تستغرقيا الدكرة ليعكد المحصكؿ الرئيسي فييا إلى بقعة الحقؿ نفسيا 
كؿ مرة، كىناؾ مجمكعة عكامؿ تتحكـ في تصميـ الدكرة الزراعية يجب عمى التي زرع بيا أ

مصمميا أخذىا بعيف االعتبار كىي الظركؼ المناخية السائدة، كالمحصكؿ المطمكب زراعتو 
كتأقممو، كنكع التربة كطريقة إدارتيا، كالمحاصيؿ التي تزرع فييا، كتكفر المياه ككميتيا 

كعند إتباع الدكرات الزراعية يجب أف يككف  ،السائد في المنطقةكنكعيتيا، كالنظاـ الزراعي 
ففي  ،ىناؾ تكافؽ بيف مستكل ممكحة التربة كتحمؿ المحاصيؿ الزراعية التي يتـ زراعتيا فييا

 الدراسة منطقة اجزاءبعض كما ىك مكجكد في  (مميمكز/سـ 3)الترب ذات الممكحة اقؿ مف
 كغرب كماحكز، ،كأـ الركس المالحمة، مف الشمالي ءجز ال ،الحماميات تضمنت كؿ مف

 ،لشرقية منا المتضمف مدينة السياحيةاكاالجزاء  ، منيا الجنكبي ءجز لكا ،الشامية حصكة
يمكف إتباع الدكرة الزراعية الرباعية، إذ يتـ في السنة األكلى زراعة محاصيؿ )البرسيـ، 

كمحاصيؿ )القطف، كالذرة الصفراء، كالذرة  كالباقالء، كالكتاف، كالقمح( خالؿ المكسـ الشتكم،
المكسـ الصيفي، ثـ تتعاقب زراعة تمؾ المحاصيؿ عمى األقساـ األربعة  فيالبيضاء، كالرز( 

  .(61رقـ ) الجدكؿ، كما في (1)خالؿ سنكات الدكرة الالحقة

مميمكز/سـ( كالتي تقع في نطاؽ الترب  0 – 3)أما األراضي متكسطة الممكحة  
كالجنكب الغربي مف  ،الجزء الجنكبي مف غزكاف)منيا صكية في منطقة الدراسة الحالطينية 

( 93خريطة )ال (كالجزء الشمالي مف حصكة الشامية)شمالي بحيرة الحبانية( ،زكية الذباف
فإنو يمكف إتباع دكرة زراعية ثالثية كالتي تشمؿ المحاصيؿ التي تتحمؿ ممكحة  ،(09)الجدكؿ

السنة األكلى منيا بالمحاصيؿ )القمح، كالشعير، كالكتاف( خالؿ  متكسطة، فيمكف زراعة
                                                           

ياسيف عبد النبي حمادة محمكد الدليمي، مشكمة الممكحة كأثرىا في التبايف المكاني لإلنتاج الزراعي  (1)(1)
 ،0393في قضاء بمد، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية التربية لمعمـك االنسانية، جامعة تكريت، 

 .0.9-0.3ص
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المكسـ الصيفي  فيالمكسـ الشتكم، كالمحاصيؿ )الذرة الصفراء، كالقطف، كالذرة البيضاء( 
  .(83) الجدكؿنية كالثالثة، كما في كبعدىا يتـ تعاقب المحاصيؿ خالؿ السنتيف الثا

 ( 61)الجدكؿ
 ذكات الممكحة القميمة في منطقة الدراسة  األراضيلرباعية في محاصيؿ الدكرة الزراعية ا

 الرابعة الثالثة الثانية األكلى سنكات الدكرة
 المكسـ كالمحاصيؿ
 الزراعية

 أقساـ الدكرة
 صيفي شتكم صيفي شتكم صيفي شتكم صيفي شتكم

 باقالء قطف برسيـ القسـ األكؿ
ذرة 
 صفراء

 كتاف
ذرة 
 بيضاء

 رز قمح

 باقالء الثانيالقسـ 
ذرة 
 صفراء

 كتاف
ذرة 
 بيضاء

 قطف برسيـ رز قمح

 كتاف القسـ الثالث
ذرة 
 بيضاء

 باقالء قطف برسيـ رز قمح
ذرة 
 صفراء

 باقالء قطف برسيـ رز قمح القسـ الرابع
ذرة 
 صفراء

 كتاف
ذرة 
 بيضاء

، 9100البصرة،  أكميد نكرم محمد أميف، مبادئ المحاصيؿ الحقمية، مطبعة جامعة البصرة،المصدر: 
 .0.0ص

 
كالتي تقع الترب الحصكية الجبسية  (مميمكز/سـ .9 – 0)أما الترب عالية الممكحة 

 شماؿ شرؽ،الحماميات مف الجنكبي كالجزء ،ف غزكا) في منطقة الدراسة، في المقاطعات
، (09)الجدكؿ( 93خريطة )ال (الشامية حصكة مف الشرقية الجنكبية كاالجزاء ،الذباف كزكية

إذ يمكف تطبيؽ دكرة زراعية سداسية، بحيث تزرع نصؼ المساحة بمحصكؿ الجت بكصفة 
نباتان معمران كمقاكمان لمممكحة، بينما يزرع القسـ الثاني )بالشعير في المكسـ الشتكم( ك )القطف 

 .(89) الجدكؿالصيفي( كما في  لممكسـ
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 ( 83)الجدكؿ

اضي ذات الممكحة المتكسطة في منطقة محاصيؿ الدكرة الزراعية الثالثية في األر 
 .الدراسة

 الثالثة الثانية األكلى سنكات الدكرة

 المكسـ كالمحاصيؿ
 الزراعية

 أقساـ الدكرة

 الصيفي الشتكم الصيفي الشتكم الصيفي الشتكم

 ذرة بيضاء كتاف قطف شعير ذرة صفراء قمح القسـ األكؿ

 ذرة صفراء قمح ذرة بيضاء كتاف قطف شعير القسـ الثاني

 قطف شعير ذرة صفراء قمح ذرة بيضاء كتاف القسـ الثالث

، 9100المصدر: أكميد نكرم محمد أميف، مبادئ المحاصيؿ الحقمية، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، 
 .0.0ص

 

 (89)الجدكؿ
 .في منطقة الدراسة العاليةمحاصيؿ الدكرة الزراعية السداسية في األراضي ذات الممكحة  
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األكلى الدكرة سنكات

المكسـ 
 كالمحاصيؿ
 الزراعية

 أقساـ الدكرة

شتكم
صيفي 
شتكم 
صيفي 
شتكم 
صيفي 
شتكم 
صيفي 
شتكم 
صيفي 
شتكم 
صيفي 
 

 جت جت جت جت جت جت قطف شعير قطف شعير قطف شعير القسـ األكؿ

 قطف شعير قطف شعير قطف شعير جت جت جت جت جت جت القسـ الثاني

، 9100 ،مطبعة جامعة البصرة، البصرة ،مبادئ المحاصيؿ الحقمية ،أكميد نكرم محمد أميفالمصدر: 
 .0.3ص

كيمكف استعماؿ دكرة زراعية تتضمف زراعة محصكؿ القمح في المكسـ الشتكم  
كالبرسيـ في المكسـ الشتكم الثاني كمحصكؿ القطف في المكسـ الصيفي الثالث كتترؾ 
األرض بكران في المكسـ الرابع ثـ تعكد الدكرة إلى القمح ككذلؾ يمكف إتباع نظاـ الدكرة 

د تقسيـ قطعة األرض إلى قسميف، يزرع النصؼ األكؿ الزراعية المؤقتة لمدة سنتيف بع
بمحصكؿ الشعير الشتكم ثـ يزرع بمحصكؿ الرز كمحصكؿ صيفي، أما النصؼ اآلخر فتتـ 
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زراعتو بمحصكؿ البرسيـ في الشتاء كيزرع بمحصكؿ الذرة الصفراء في المكسـ الصيفي، 
سـ الشتكم ثـ يزرع كفي السنة الثانية يزرع النصؼ األكؿ بمحصكؿ البرسيـ في المك 

بمحصكؿ الذرة الصفراء في المكسـ الصيفي، أما النصؼ الثاني مف األرض الزراعية فتتـ 
 .زراعتو بالشعير في المكسـ الشتكم

 :(1)عمى النحك اآلتي لمغسؿ رئيسية طرائؽ أربع أتباع . غسؿ التربة المتممحة: كيمكف8
 الطبقة في االمالح تجمع يككف عندما الطريقة ىذه تستخدـ :السطحي الغسؿ :أكال 
 تعديميا كيكمؼ منتظمة غير طبكغرافية كذات جدان  كاطئة نفاذيتيا كتككف لمتربة السطحية
 تسمح مدة ؿقالح في المياه اطالؽ يتـ الحالة ىذه مثؿ كفي. طائمة كجيكدان  مبالغ كتسكيتيا
 خارج الى الذائبة كاالمالح المياه تسحب بعدىا السطحية، الطبقة في المكجكدة األمالح بإذابة
 . (مرة 0-0)مف الغسؿ عممية بتكرار كينصح الحقؿ

 ذات التربة تككف عندما الغسؿ مف الطريقة ىذه تستخدـ: المستمر الغسؿ :ثانيان 
 تنفيذ كيتـ عالية التبخر كسرعة عالية ممكحة كذا ضحالن  االرضي المػاء يكػكف جيدة نفاذية
 لعمكد ثابت ارتفاع عمى المحافظة مع باستمرار بالماء التربة بغمر الغسؿ مف الطريقة ىذه
 اف كيجب المطمكبيف كالعمؽ الحد الى التربة ممكحة خفض كلحيف التربة سطح فكؽ الماء
 .الظركؼ ىذه مثؿ في متكامؿ زؿب نظاـ ىناؾ يككف

 ذات التربة تككف عندما الغسؿ مف الطريقة ىذه تستخدـ :المتقطع الغسؿ :ثالثان  
 التي المكاسـ أك الظركؼ في كتتـ عالية ليست كممكحتو عميقان  االرضي كالماء ةئكاط نفاذية
 في سؿغال مف الطريقة ىذه في الماء اضافة كتتـ عالية، ليست فييا التبخر سرعة تككف
مف  مدة ذلؾ بعد يقطع ثـ التربة في لمذكباف القابمة االمالح إلذابة فقط تكفي بكمية البداية
 زمنية ددمب الماء اضافة تتـ ذلؾ بعد ،(أسابيع 0-9)مف الراحة مدة عمييا يطمؽ الزمف
 يتـ األكلى بمرحمتيف االمالح مف التخمص يتـ الحالة ىذه كفي راحة مدد بينيا تفصؿ متعاقبة
 كىي الثانية المرحمة أما الشعرية، غير الكبيرة المسامات في المكجكدة االمالح مف التخمص

 تتحرؾ التي الشعرية المسامات في المكجكدة األمالح مف التخمص يتـ الراحة مدة تمي التي
 .الراحة مدة خالؿ تتـ التي االنتشار ظاىرة بفعؿ الكبيرة المسامات الى

 غسؿ لغرض الحاضر الكقت في األسمكب ىذه ستعمؿيك  :بالرش الغسؿ :رابعان 
 األسمكب اىذ استعماؿ إمكانية الى التجارب نتائج بعض أشارت كقد. الممحية الترب بعض

                                                           
 .001ص ،مصدر سابؽ ،مركل مؤيد حسف (1)
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 ىذه استخداـ في تردد يكجد انو اال ،الممكحة كالمتكسطة القميمة الترب في السيما بنجاح،
 منطقة أف كبما عالية تكاليؼ الى تحتاج ألنيا كذلؾ .العالية الممكحة ذات الترب في الطريقة
 الممكحة انتشار كاف ،السطحية الطبقة في تتركز الممكحة كىذه الممكحة ةشكمم تعاني الدراسة

 تككف التي السطحي الغسؿ طريقة باستخداـ ننصح لذلؾ. الطينية النسجة ذات الترب في يتـ
 يحتاج التي المياه مف كبيرة كميات إلى تحتاج كلكنا. الثانكم التممح مف النكع ليذا مالئمة
 ةدراس قترحن المائية الحصة في نقصا عانيت منطقة الدراسة إف كبما الزراعي التكسع في إلييا

يتـ  ذلؾ بعد ثـ الغسؿ مف االكلى المرحمة في الممكحة القميمة البزؿ مياه استعماؿ امكانية
 غسميا بالمياه العذبة.

 

 (80) الجدكؿ
في  حسب درجة تحمميا المختمفةمتطمبات الغسيؿ كممكحة مياه الرم المناسبة لممحاصيؿ  

 منطقة الدراسة.

 

 د

ِدّٛػخ 

اٌّسبص١ً 

 اٌضساػ١خ

ٍِٛزخ اٌزشثخ 

إٌّبعجخ ٌٍّسبص١ً 

 اٌضساػ١خ

 د٠غ١غّٕض / َ

 

 

 

 سلُ اٌؼ١ٕخ

 ِزطٍجبد اٌغغ١ً

359 350 350 353 

 ٍِٛزخ ِبء اٌشٞ اٌزٞ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ

9 
ِسبص١ً 

 زغبعخ ٌٍٍّٛزخ
3-0 

1-2-3-4-5-14-

15-17-20-21-23 
350 353 356 350 

0 
ِسبص١ً ل١ٍٍخ 

 ٌٍٍّٛزخاٌزسًّ 
3 99 353 350 950 956 

0 

ِسبص١ً 

ِزٛعطخ اٌزسًّ 

 ٌٍٍّٛزخ

-50 90-0 350 956 053 050 

3 
ِسبص١ً 

 ِزسٍّخ ٌٍٍّٛزخ
16-9 93-96 956 050 350 653 

الدكرة التدريبية االقميمية  ،: جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية باالعتماد عمى المصدر:
 .91، ص9111 ،بغداد  ،في مجاؿ استخداـ المياه غير التقميدية لمكاجية العجز المائي

 
 اسػػػتخدامو يمكػػػف الػػػذم الػػػرم مػػػاء ممكحػػػة معرفػػػة يمكػػػف( 80)الجػػػدكؿ مالحظػػػة مػػػف

 تحمميػػا درجػػو حسػػب الدراسػػة منطقػػة فػػي زراعتيػػا يمكػػف التػػي كالنباتػػات التربػػة غسػػيؿ لغػػرض
: التاليػة المحاصػيؿ زراعػة يمكػف ـ/ ديسيسػمنز( 0-3) مػف الممكحػة ذات التربػة ففػي لمممكحة
، الطمػاطـ، الفاصكليا، العرمكط، الحمص، الميمكف، الخكخ، المشمش، المكز، التفاح، البرتقاؿ
 منطقػػػة مػػػف التاليػػػة االجػػػزاء فػػػي المحاصػػػيؿ ىػػػذه زراعػػػة يمكػػػف، الفاصػػػكليا، الكػػػرفس، الفجػػػؿ
 الجنػكبي كالجػزء، الػركس اـ ك مػاحكز مػف الشػمالية كاالجزاء، المالحمة غرب شماؿ: الدراسة
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. منيػػا الجنػػكبي كالجػػزء الشػػامية حصػػكة شػػرؽ شػػماؿ ك شػػماؿ،  كرطػػاف،  النمالػػة مػػف الشػػرقي
 (.350، 356، 353، 350) ىي الغسيؿ لغرض استخداميا يمكف التي الرم ماء ممكحة اما

، كالبنجػر، الشػجر محصػكؿ زراعػة يمكػف، ـ/ ديسيسمنز( 3) الممكحة ذات الترب اما
 .الذباف زكية غرب جنكب زراعتو كيمكف

 الشػامية حصػكة شػماؿ مػف كػؿ فػيف ـ/ ديسيسمنز( 0-.)مف الممكحة ذات الترب اما
، البصػػػؿ، البطاطػػػا، العنػػػب، الزيتػػػكف، التػػػيف: التاليػػػة بالمحاصػػػيؿ زراعتيػػػا يمكػػػف، كغػػػزكاف، 

، 350)الغسػيؿ فػي اسػتخدامو يمكػف الػذم الػرم مػاء ممكحػة امػا. الرماف، الشمس زىرة، الخيار
956 ،053 ،050،) 

 مػػف الشػػرقي الجنػػكب مػػف كػػؿ فػػيف، ـ/ ديسيسػػمنز( 1-96) الممكحػػة ذات التػػرب امػػا
: منيػػػػا لألمػػػػالح المقاكمػػػػة المحاصػػػػيؿ زراعػػػػة يمكػػػػف، الشػػػػامية حصػػػػكة كشػػػػرؽ، الػػػػذباف زكيػػػػة

، الكتػػػاف، الصػػػفراء الػػػذرة، البيضػػػاء الػػػذرة، الػػػرز، القطػػػف، السػػػبانخ، النخيػػػؿ اشػػػجار، الشػػػعير
:) ىػي الغسػيؿ فػي اسػتخدامو يمكػف الػذم الػرم مػاء اماممكحػة، البػرم الشػيمـ، المفت، الشكفاف
956 ،050 ،350 ،653.) 

 ضركرة المزارعكف كعي كزيادة تطكير عممية أف: ةشكمالم بخطكرة فيالمزارع كعي . زيادة0
 التي األكلى المياـ مف الحراثة أف ،برمتيا الزراعية العممية في أساسيا ركنا ككنو ،حتمية
 الطبقة تصؿ بحيث ،مناسبة بأعماؽ الحراثة يتكجب حيث المزارع قبؿ مف مراعاتيا يجب

 عمؿ مف التقميؿ كبالتالي التربة كنفاذية مسامية زيادة بيدؼ السطحية تحت الصماء
 منطقة في األحكاض مناطؽ في كخاصة السطح مف قريبة تككف كالتي الشعرية الخاصية
 األماكف إلى األمالح انتقاؿ لتفادم حراثتيا بعد التربة سطح تسكية ضركرة كذلؾ ،الدراسة
 المائية المقننات بأىمية المزارعكف تكعية كذلؾ ،أيضا الشعرية الخاصية بفعؿ المرتفعة
 ينبغي التي األساسيات أىـ تعد حيث ،بيا جدم شكؿب كالتزامو محصكؿ لكؿ الالزمة
 ةشكمم تفاقـ في ميما دكرا العممية ىذه تمعب إذ السقي بأكقات االىتماـ كذلؾ ،بيا االىتماـ
 في المركز قمة في البذكر زراعة عدـ إلى االنتباه كذلؾ ،الصيؼ فصؿ في كخاصة التممح
 عند بكثير أكثر بصكرة تتجمع األمالح أف كجد فقد ،األمالح نسبة فييا تزداد التي الترب
 .(1)المركز باطف في عنو القمة
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  :  ( 1) الرتب٘ )الشحئ٘ ّاملائٔ٘( تعشٓ٘ ٘شهلم معاجل٘ -:لجاثا
 
 كالمتذبذبة، المضمكنة غير األمطار مياه عمى اعتمادان  كزراعتيا األراضي حراثة عدـ -9

 فاصؿ كحد اعتمد الذم ممـ (333) المطرم الخط عف بعيدان  تقع الدراسة منطقة كأف خاصة
 عمييا كالمحافظة األراضي ىذه ترؾ كاف ،الطبيعية المراعي كاراضي الديمية األراضي بيف
 تكاجو اف ليا يمكف كبكثافة الطبيعية النباتات لنمك مناسبة بيئة يكفر سكؼ الجائر الرعي مف

 . التربة عمى كتحافظ التعرية عكامؿ

 طريؽ عف أك اآلبار حفر طريؽ عف مائية حصة ليا يتكافر التي المناطؽ في -0
 التربة في تعمؽ التي المحاريث استعماؿ عدـ يفضؿ الفرات، نير عمى المنصكبة المضخات

 النباتات كقمع لمتعرية، عرضة كجعميا الضحمة األعماؽ ذات التربة قمب عمى تعمؿ ألنيا
 .القادـ المكسـ في نمكىا عدـ يعني مما جذكرىا مف الطبيعية

 تشير الصدد كبيذا ذلؾ، أمكف كمما عضكيان  التربة كتخصيب األخضر السماد زراعة -0
 العضكية البقايا مف( كغـ 0)استعماؿ مجرد أف إال( الفاك)الدكلية كالغذاء الزراعة منظمة

Organic Mulck كمف%( 03)بنسبة المياه جرياف مف يخفؼ أف يمكف الكاحد اليكتار في 
 %(. .1)إلى تصؿ قد بنسبة التربة انجراؼ

 السمبية ألثاره الزراعية األراضي تبكير نظاـ كالغاء الزراعية الدكرة نظاـ استعماؿ تأكيد -3
 مف ألنو القمح محصكؿ زراعة دكرية عمػػى التأكيد التعرية فاعمية تكسيع في كفاعميتو

 المحاصيؿ زراعة تعاقب كاف زراعتو، عمى المزارعيف كتشجيع الميمة الستراتيجية المحاصيؿ
 رطكبة عمى كالحفاظ النبات جذكر بكساطة التربة اجزاء تماسؾ زيادة في يسيـ الزراعية
 كالتقميؿ مباشرة التربة عمى الشمس اشعة سقكط مف كالتقميؿ الرياح شدة مف كالتخفيؼ التربة
 . التربة سطح عمى األمالح تراكـ عمى تعمؿ التي التبخر نسب مف

 فييا كالجبس الكمس نسب كارتفاع الدراسة منطقة ترب في العضكية المادة لقمة ػنظران  ..
 استعماؿ الحالة ىذه في فيمكف الزراعية المحاصيؿ يضر بما%(. .0) تتجاكز بحيث

 ايضان، الكيمياكية األسمدة كزيادة دكنـ/ طف( .-3)بيف ما يككف بمعدؿ العضكية األسمدة
( 83)ك دكنـ/ كغـ( .0)كبمعدؿ (08-08) ،(90-90)المركب كالسماد اليكريا اسمدة مثؿ
 يبقى ألنو الترب ىذه مثؿ في أىمية العضكم لمسماد يبقى كلكف. الكاحد لمدكنػػـ مركب كغـ

                                                           

(
1

عمي مخمؼ سبع الصبيحي، التصحر في محافظو االنبار كاثره عمى االراضي الزراعية، أطركحة (
 .080-088،ص 0330دكتكراه،)غير منشكره(،كميو التربية، ابف رشد جامعة بغداد،
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 مككنات ضمف كيدخؿ الزراعية، لممحاصيؿ رطكبي محتكل كيكفر أطكؿ مدة التربة في
 .كالكيمياكية الفيزيائية صفتيا مف يغير بما التربة

 بأنكاع زراعتيا خالؿ مف المكشكفة المناطؽ في التربة تعرية في كاثرىا الرياح سرعة تقميؿ ػ8
 كيفضؿ لمرياح، كمصدات كاستعماليا لمجفاؼ كالمقاكمة النمك السريعة األشجار مف مختمفة

 خشب ذات تككف كاف االرتفاع كعالية التفرع كثيرة الخضرة دائمة االشجار ىذه تككف أف
 أىـ الحشرات، اك المرضية بالفطريات لإلصابة مصدران  تككف كأال الرياح، شدة يقاكـ متيف
 ذات البيئات ظؿ في استعماليا يمكف لمرياح كمعدات المستعممة كالنباتات األشجار أنكاع
 ،الكافكر ،الطرفاء ،الكازكرينا)كمنيا ،المزرعة حجـ كبحسب الجاؼ كشبو الجاؼ المناخ
 (.(1)االثؿ ،المياللككا ،السرك

حماية المراعي الطبيعية كتحسينيا ك أعادة العمؿ بالدكرة الرعكية، حيث تترؾ المراعي  -0
فترة زمنية كافية تعيد فييا قدرتيا قبؿ أف يسمح بالرعي فييا مف جديد ك استزراع المراعي 
بنباتات ذات قيمة غذائية عالية كمستساغة مف قبؿ الحيكانات ك أقامو المحميات الطبيعة 

 .(2)ى التنكع الحيكم لمحفاظ عم

التي تكدم الى خفض االنتاج  ثارىا الخطيرة عمى التربة،آ ليا فن أل معالجة ممكحة التربة: -1
مف االستثمار  الزراعي بسبب تدىكر التربة كخركج مساحات كبيرة مف االراضي الزراعية

كىنالؾ مجمكعة مف الحمكؿ  ،الزراعي كحسابيا مف األراضي المترككة الغير صالحة لمزراعة
 .(3) التربة مف الممكحة تـ التطرؽ الييا سابقا في ىذا الفصؿ لتخميص

 

 :٘ )اليباتٔ٘(اآلفات الضساعٔ ٘شهلم احللْل املكرتح٘ ملعاجل٘ رابعا:
 

٘ اآلفات احلششٓ٘:. 9  معاجل

                                                           
استصالح األراضي  جامعة الدكؿ العربية، الدراسة القكمية حكؿ تدعيـ البحكث المشتركة في مجاؿ (1)

، تشريف ثاني،   .08، ص9110الرممية في الكطف العربي، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، الخرطـك

لتصحػر في المنطقػة الممتدة ما بيف كادم ىػراكة شرقا ككادم جػارؼ غربان ا ،فايؽ حسف يكسؼ عكيدات (2)
لرسالة   ،المناطؽ الجافة كشبو الجافةبمنطقػة سرت دراسة في اختالؿ التكازف البيئي في 

 .093ص ،0330 ،ليبيا ،كػمػيػة اآلداب ،جامعة التحدم ،ماجستير)غير منشكرة(

مجمة  ،مشكمة التصحر في محافظة المثنى كانعكاساتيا السمبية عمى االنتاج الزراعي ،كساـ عبداهلل جاسـ (3)
كمية التربية ابف رشد لمعمـك  ،جامعة بغداد ،0396األستاذ العدد الخاص بالمؤتمر العممي الرابع لسنة 

 .000،االنسانية
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  :(1)الغبار عنكبوت مكافحة . طرقأ
 يجب إصابة ىنالؾ كاف فإف االثمار، مكسـ قبؿ السعؼ خكص فحص يجب

 اآلفة مكافحة يفضؿ السابؽ العاـ مف اإلصابة كجدت إف ذلؾ عف فضالن  اآلفة، ىذه مكافحة
 يجب لذا لمبمؿ قابمة غير العنكبكت خيكط أف االعتبار بنظر االخذ كيجب الطمع، خركج قبؿ
 اآلفة، مف المختمفة االطكار الى ليصؿ الخيكط الرش محمكؿ يتخمؿ حتى جيدان  الرش يتـ أف

 :اآلتية الطرائؽ بإحدل المكافحة تتـ كعميو اسبكعيف بعد الرش عممية تكرار كيجب

 آفة مكافحة في جيدة الميكركني بالكبريت التعفير نتائج تعد :الميكركني الكبريت -أ 
 كالمبيدات كبيئية صحية مخاطر ليا ليس طبيعية مػادة ككنيػا عف فضالن  ،الغبار عنكبكت

 التعفير فيجب االكؿ أما ،(كسائؿ بكدر،)يفالشكم في الميكركني الكبريت كيكجد الكيميائية،
 تعمؽ حتى العنكبكت خيكط عمى الندل مف قطرات كجكد كيستحسف الباكر الصباح في خفيفان 
 كرش ماء لتر/ (غراـ0-0بكاقع) بالماء الميكركني الكبريت خمط كيمكف بيا، الكبريت ذرات

 حبيبات حجـ بصغر يتميز إذ% (0-.95بمعدؿ) فيستخدـ الثاني أما جيدان، المصابة العذكؽ
 .ميكركف (8الى) تصؿ التي الكبريت

/ مممتر .8 -3. بمعػدؿ (سيربكف -FO أكاربػد)مثؿ العناكػب مبيػدات احػد استخداـ -ب 
 .ماء لتر 933

 

 : مكافحة حشرة المن -ب
 :(2)مف اىـ الطرؽ لعالج حشرة المف

 . الطرؽ الزراعية:9 

قبؿ اف  ينتشر فييا المفالجديدة التي  كالقمة الناميةاألكراؽ  تشذيب منيا -أ 
 تصؿ االصابة الى االجزاء االخرل.

الف االستعماؿ المفرط  ،النيتركجينيةمناسب مف األسمدة  مقدار استعماؿ -ب
في ىذه الحالة تعتبر االسمدة العضكية  ،ليذه االسمدة يساعد عمى نمك المف

 كسماد اليكريا افضؿ االنكاع.
                                                           

نتاج التمكر في  ،صفاء إبراىيـ حميد عبدالغفكر (1) دكر العكامؿ الطبيعية في تبايف تكزيع أشجار النخيؿ كا 
 .038ص ،مصدر سابؽ ،محافظة األنبار

: مقاؿ منشكر عمى المكقعطرؽ مكافحة حشرة المف     (2)
 

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%85%D9%83%D8%    

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%85%D9%83%D8%25
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 عف طريؽرش المحاصيؿ المصابة بالماء لغسؿ المادة التي يفرزىا المف  -ج
 قكم عمى النباتات المصابة. الشكؿتكجيو الرذاذ ب

( يبيف انكاع المبيدات المستخدمة كاآلفات التي تقضي عمييا ككميتيا 73)الجدكؿ
 كالمساحة المعالجة.

 

 (80)الجدكؿ
 .0309التي تقضي عمييا ككميتيا كالمساحة المعالجة لعاـ  المبيدات ك اآلفات 

المصدر: جميكرية العراؽ كزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية بيانات)غير 
 .0309منشكرة( 

 . المكافحة الحيكية:0

 كالحشرات ،النباتات عمى طبيعي شكؿب المف حشرات تأكؿ حشرات ىناؾ عادة
 الشبكية المجنحة الحشرات ،(المرقطة الخنفساء) الخنفساء: مثؿ ،المف حشرات عمى المفترسة
ا عميؾ كيجب ،الزىكر كذباب  تتميز .عمى االكراؽ الطفيمية الحشرات كجكد مف التحقؽ أيضن

 المساحة )دكنـ( الكمية)كغـ، لتر( اآلفات التي تقضي عمييا اسـ المبيد

 4194 كغـ 366 االدغاؿ اتمنتس

 240 لتر 30 االدغاؿ ككنككم

 494 لتر 086 ادغاؿ ثكبؾ

 100 لتر 93 عناكب ارثكس

 460 لتر 03 فطرم اثمكثكب

 5 كغـ 6 صفار اكراؽ الطماطـ ايفكست

 25 كغـ 99 صفار اكراؽ الطماطـ انتاريك

 245 كغـ .0 ادغاؿ حنطة بالص

 40 لتر 3 فار ساؽ الذرةح ماتش

 200 كغـ 03 القكارض تكنارا

 نخمة 08.3 لتر 99 العناكب عمى النخيؿ ماتريكسيف

 7500 لتر 03 الحميرة )عمى النخيؿ( ليفك

 28 لتر 3 حشرم ككاليف
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 كيمكف ،مـ .05 حكالي طكليا كصغيرة نحيفة بأنيا المف حشرات عمى تتطفؿ التي الدبابير
 النمكاليرقة ب تأخذ، في جسـ المف البيكض االنثى كتضع ،المكف بنية أك سكداء تككف أف

 يمكف. األسكد أك البني المكف إلى كتتحكؿ ،األكراؽ يشبو ياالشكمكيككف  المفداخؿ جسـ 
 . لألمراض المسببة الفطريات كىي ،المف لحشرات الطبيعية األعداء ذكر

 .المكافحة الكيميائية:0

كمف األمثمة  ،بخاخات مبيدات الحشرات الّدائمة استعماؿ .الّزيكت الخاممة استعماؿ
  الفاسايبرمثيف. ،كمبيد اسيتابرايد .لمالثيكف ،عمييا: لبيريثكيدات

  مكافحة حشرة الكاروب: -ج
 النخالة استخداـ ىك لذلؾ طريقة احسف اف الساـ: بالطعـ الكيمياكية المكافحة

 عمى الطعـ ينثر نخالة كغـ 3./ميد كغـ9 معدؿ كتستعمؿ% .0 السفف بمبيد ممزكجة
 لمتابعة االنفاؽ مالحظة ممكف) الحشرة بيذه المصابة البساتيف اك الحقكؿ في االرض سطح

 الخركج عمى الحفار إلجبار الطعـ نثر قبؿ االرض اركاء كيستحسف الغركب قبؿ( اإلصابة
 الساـ الطعـ ليأكؿ( السقي أثناء بالماء لغمرىا الجذكر مف لحرمانو) االرض سطح الى

 .(1)عميو فيقضي

 مكافحة ذبابة الفاكية: -د
  :ىمياأتتـ عممية مكافحة حشرة ذبابة الفاكية بعدة طرؽ كمف 

 .(2)فوأآلعدـ استيراد الثمار المصابة بيذه ك  كمنيا الحجر الزراعي طرؽ كقائية -9

كمف ثـ تكجو ضد طرؽ الكيميائية تكجو بقصد قتؿ الحشرات الكاممة قبؿ كضع البيض  -0
اليرقات الحديثة الفقس داخؿ الثمار كعادة يستخدـ المبيد الحشرم دايمثكات رشا عمى الثمار 

 . دكلكف يجب التنكيو بعدـ رش المبيد عمى المشمش كذلؾ لككنو حساس جدا ليذا المبي

ء عمى كادخاؿ االعداء الحيكية كالقياـ برم البساتيف خالؿ شيرم تشريف االكؿ كالثاني لمقضا
 العذارم المكجكدة داخؿ التربة.

                                                           
 مقاؿ عمى االنترنيت عف مكافحة حشرة الكاركب(  1)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://almerja.n    

دار عالء  ،9، ط (آفاتيا -اصنافيا  -خدمتيا  -زراعتيا  -فكائدىا )طو الشيخ حسف، الحمضيات (2)
 .986ص ،9116دمشؽ، -لمنشر كالتكزيع كالترجمة الديف 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://almerja.net
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://almerja.net
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ك دفنيا أالثمار المصابة كالمتساقطة كاتالفيا بالتخمص مف بقايا طرؽ زراعية كذلؾ  -0 
 .(1)كجمع الحشائش كحرقيا 

ما مكافحة حشرة ذبابة الفاكية في منطقة الدراسة كانت باستخداـ المصائد الحشرية أ
ستخداـ مصائد جاكسكف كمصائد تفرم مف أتـ لمتخمص مف القسـ األكبر مف الحشرات اذ 

 .الكقاية قبؿ كادر قسـ
 
٘ اآلفات املشضٔ٘: .0  معاجل

 معالجة مرض التفحم: -أ
 

 : (2)ىي التفحـ أمراض انتشار مكافحة في المتخذة االساليب اىـ كمف
 .مقاكمة أصناؼ زراعة -أ
 .اإلصابة مف خالية حبكب زراعة -ب
 :مثؿ الجيازية الفطرية المبيدات بأحد البذكر معاممة -ج

 

Ceravax ( Carboxin + imazail + Thiabendazole ) 

 (Ferrax ( Ethirimol + flutriafol + Thiabendazole 

(Baytan IM (Fuberidazole + Triadimeno 

 
 : مرض تجعد واصفرار أوراق الطماطممعالجة  -ب

 
كرش النباتات مرة  ،الذبابة البيضاء حشػرة كىك لممرض الرئيس لمناقؿ الكيميائية المعالجة -أ

 المشاتؿ. داخؿ كانت اذا المزرعة إلى نقميا قبؿ المشتؿ داخؿ في اك مرتيف
 كمناشئ عالمية مصادر مف كسميمة جيدة محاصيؿ ذكربك  شتالت زراعة عمى التأكيد -ب

 .المقاكمة تتحمؿ
 الخضركات. بقرب تنمك التي االدغاؿ مكافحة -ج
 الناقمػة.  الحشرات كصكؿ منع الشاش قماش بقطع الشتالت تغطية عمى العمؿ -د

                                                           
ؽ دمش ، جامعة(الجزء النظرم كالعممي)محمد حسني جماؿ، مكاىب السكسك، الفاكية مستديمة الخضرة (1)

  ...0ص  ،(0331-0330)

 .909ص ،مصدر سابؽ ،سناء رشيد عكاد (2)
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 الفسفكرم السماد اضافة مع المتكازنة االسمدة اضافة طريؽ عف النبات بتغذية االىتماـ - ق
 يكـ. .9 كؿ كالنحاس كالحديد الزنؾ مثؿ أخرل عناصر عف فضال

 دخكؿ تمنع مكاصفات كفؽ الشتالت لزراعة المعد ؿتالمش يككف اف الضركرم مف -ك 
 الحشرات.

 .الرم في كاالعتداؿ لمعطش النباتات تعريض عدـ-م
 

٘ طشم  -ج    الئناتْدامهافخ
(1): 

 
: عدـ السماح النتقاؿ النباتات اك الشتالت اك البذكر المصابة مف خالؿ الزراعي جزالح -9

االصابة الى المناطؽ اصدار تشريعات كاف تككف ىذه التشريعات دكلية كمحمية لمنع كصكؿ 
 . المختمفة

استخداـ اآلالت الزراعية كالمحاريث كعدـ  المصابة كحرقيا نباتاتبقايا ال تنظيؼ -0
 كاالدكات الزراعية الممكثة بالبيض كاليرقات. 

البذكر المحسنة المقاكمة لممرض عف طريؽ اتباع اسمكب اليندسة الكراثية التي زراعة  -0
 تعطي انتاجا عاليا.

الذم يساعد عمى خفض اعداد  كالدكرة الزراعية ،المتتابع نظاـ المحصكلي استخداـ -.
كىي محاصيؿ حكلية مف غير عكائؿ النيمكتادا كىي عكائؿ  ،كتقميؿ اضرارىايفيد النيمكتادا 
 مقاكمة.

( لفتر 3.حرارة ) تمكت النيمكتادا عف تعريضيا لدرجة الحرارة:استخداـ  -6 نصؼ ساعة  ةـْ
عمى درجة  بخار الماء الساخف عف طريؽ تمرير ،في معالجة النيمكتاداار الماء بخ كيستعمؿ
03حرارة )

13 -ـ°
نصؼ ساعة.  ةكلفتر  (سـ.9) عمؽالعمى  ةمثقكب مكاسير عف طريؽ (ـ°

 مكتعمى  يساعد محدكدةزمنية  لمدةلماء الساخف با لنباتاتجذكر ا إغراؽ يمكف ايضا
 .النباتية نسجةاأل يذاءااليرقات دكف 

تستخدـ ىذه الطريقة لممساحات الصغيرة مثؿ ارض الزراعة  التعقيـ الشمسي لمتربة: -8
جراء عمميات أؾ الشفاؼ بعد بالستتغطية سطح االرض بالعف طريؽ  المحمية اك المشاتؿ

تعمؿ  أذ الحرارة في الصيؼ درجات تزداد أذأسابيع  (6 – 3) لفترة يتياكتغط الخدمة لألرض
 .رقات في الطبقة السطحيةقتؿ الي

                                                           

(
1

 الكيميائية: مقاؿ منشكر عمى االنترنيت عمى المكقع:  ،الحيكية ،مكافحة النيماتكدا الزراعية (
eg.co-https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://seip 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://seip-eg.co
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://seip-eg.co
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 )بركميد الميثايؿ )مدخف( المكافحة الكيميائية كالعالج بإستخداـ مبيدات النيماتكدا -0
Methyl – Bromide ، ألديكارب Aldicarb،  فيناميفكسPhenamiphos،  أككساميؿ

Oxamyl،  الرغبي. ،%93ايثكبركفكس 
 
٘ االدغال:. 0  طشم مهافخ

 
ستعماؿ أ عمى األسمكب اىذ عتمدي االدغاؿ مبيدات طريؽعف  الحيكية المكافحة -أ

كتقـك  المبيدات،مع  األدغاؿ ىذه مف المعزكلة أك المتكطنة المرضية المسببات
 اذ المختمفةأنكاعيا ب االدغاؿ عمى مباشرةبصكرة  يرش لقاح صكرة عمى بنشرىا
 العممية ىذه تعاد اف كيمـز كقتميا االدغاؿ ىذه عمى بالمرض اشبو الشكؿعمى  تعمؿ
  .(1)سنكيا

 جانب الى اليدكية اآلالت بعض الطريقة ىذه في تستخدـ الميكانيكية المكافحة -ب
 انيا إال اآلالت ليذه العالية التكمفة مف الرغـ كعمى الكبيرة الميكانيكية اآلالت بعض
 نمك تسييؿ عمى تساعد كانيا كالحشائش االدغاؿ مكافحة في عالية كفاءه اثبتت

 مف االدغاؿ اقتالع عمى تعمؿ بسالسؿ المزكدة الزحافة فييا تستخدـ اذ المحصكؿ
 اما يككف كالذم العممية ىذه في ىاما دكرا العزؽ يمعب ك التربة في كقتميا جذكرىا
 كالتي كاالدغاؿ الحشائش فرشاة ألو ىناؾ كذلؾ العازقات بكاسطة ميكانيكيا اك يدكيا
 .(2)( سـ.)لمسافة التربة الدخكؿ عمى تعمؿ دكارة اسطكانات مف تتككف

 
  

                                                           
، الذاكرة لمطباعة (9ط)الجزيئية لإلصابة كالمقاكمة، فياض محمكد شريؼ، عمـ امراض النبات كاالسس  (1)

 .313، ص 0390 ،كالنشر، بغداد

 .000ص ،مصدر سابؽ ،محمد حبيب كاظـ العكيمي (2)



  .الزراعي اإلنتاج تكاجو التي المشكالت لمعالجة المقترحة الحمكؿ الفصؿ الرابع..

[287] 
 

 املبخح الجاىٕ
 البششٓ٘ املؤثشٗ يف االىتاج الضساعٕ املشهالتاحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘ 

 يف سٓف قضاء احلباىٔ٘.
 

 :٘ اخنفاض االىتاج صساعٕشهلم احللْل املكرتح٘ ملعاجل٘ اّاًل:
 
 الجغرافي كتكزيعيا كالتحسيف لالستصالح القابمة األراضي أنكاع تكفر مدل تحديد .9

 قدرتيا تحدد التي تمؾ كخاصة التربة خكاص كتحديد االستصالح، أكلكيات كتحديد
 .المحددات ىذه عمى التغمب ككيفية اإلنتاجية

 بتكاليؼ استصالحيا المراد لممساحة كنكعا كما الرم لمياه مصدر تكفر مدل تحديد .0
 برنامج كتحديد إدارتيا، كحسف الجكدة منخفضة المياه خكاص تحسيف ككيفية اقتصادية

 فقدا كاألقؿ لممياه رفعا األقؿ لممناطؽ األكلكية كتعطى كالمحصكؿ، التربة لنكع تبعا الرم
 .(مائي احتياج أقؿ) بالتبخر نتح لمماء

 لممحاصيؿ األكلكية كتعطى كالمناخ كالمياه التربة لنكع المالئمة المحاصيؿ إختيار .0
 .لمماء احتياج األقؿ االستراتيجية

 .(1)المناسب التسميد برنامج ككضع المطمكبة األسمدة اختيار .3

 مكزعة أراضي شكؿ عمى لمفالحيف لمزراعة الصالحة األراضي تكزيع بعممية التكسع ..
 تقؿ ال أف عمى المقترحة المحاصيؿ بزراعة المساحي التكسع لغرض كذلؾ زراعية عقكد أك

 استخداـ إمكانية حيث مف الزراعة عممية لتسييؿ كذلؾ ،دكنما( .0) عف العقد مساحة
 الذم الزراعي بالتأميف الدكلة تقكـ أف بد ال الزراعي األسمكب ىذا كإلنجاح الزراعية المكننة
 ىذه بعض زراعة فشؿ حالة في العقكد ىذه أصحاب ليا يتعرض قد التي الخسائر يغطي

 فييا استثمارىا لغرض لمزراعة الصالحة غير األراضي استصالح عف فضال المحاصيؿ
 إنجاح في كبيرا دكرا يؤدم العقد مدة تحديد أف كما زراعية كعقكد منيا جزء كتخصيص

                                                           
 ،الزراعة كمية ،استصالح كتحسيف األراضػي ،نادر نكر الديف محمد رمضاف ،السعيد أحمد المرسي (1)

 .0-0 ص ،.039 ،القاىرة جامعة
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 مستمرة الزراعي التاميف عممية لجعؿ كذلؾ سنكات( .) بػ تحديده يمكف حيث العقكد ىذه
 .(1)مرات لعدة لمتعاقد اضطرارىـ كعدـ المتعاقديف عمى اإلجراءات تسييؿ حيث مف

 االراضي كخاصة لمزراعة صالحو اراضي الى كتحكيميا االراضي بعض استصالح .6
 انسيابيو لظماف كصيانتيا المبازؿ تطيير عمى العمؿ خالؿ مف التممح الى تعرضت التي

 ارتفاع بسبب التغدؽ ك الممكحة مف الزراعية االرض كتخميص جيد شكؿب المياه كتصريؼ
 .الجكفية المياه منسكب

 .تركيا كعدـ الزراعية المحاصيؿ زراعو في البكر االراضي استغالؿ .8

 المعكقات مكاجيو عمى قادره ك ةلمغم اإلنتاجية كعالية مكيفو اصناؼ استخداـ .0
  .محسنة ك مغذيو نكعيو كذات الزراعية

 زراعو ك ـءتتال جكفيو مياه فييا تتكفر التي الصحراكية االراضي استثمار .1
 .مساحتيا كزياده الزراعية المحاصيؿ

 .المياه كاداره التربة اداره .93

 صالحة لمزراعة. جيده تربب ميادر  طريؽ عف المنخفضة االراضي اصالح .99

 

 :(2) ٘ التفتت احلٔاصٖشهلم احللْل املكرتح٘ ملعاجل٘ ثاىٔا:
 
 الحيازة تفتت ةشكمم تعالج كالتي الدراسة بمنطقة الزراعية الدكرة تطبيؽ إلى العكدة .9

 .مساحتيا كصغر

 كبيرة إنتاجية كحدات في المفتتة المساحات تجميع يتـ أذ الزراعي التجميع نظاـ اتباع .0
 نةنالمك أسمكب تطبيؽ إمكاف كبالتالي ،الممكية تفتت تشكالم عمى القضاء يمكف حتى

 المناسب يحصكلمال التركيب تنفيذ إمكانية ثـ كمف ياير  كسيكلة الزراعية لمعمميات
 .ممكف دخؿ أعمى يحقؽ كالذم

 .اليامشية بالمناطؽ الزراعية األراضي استصالح مف البد .0

                                                           
إبراىيـ عمي العيساكم، اإلمكانات الجغرافيػة كمػدل مالءمتيػا لزراعة محاصيؿ حقمية مقترحة في قضاء  (1)

 .030، ص0399شط العرب، أطركحة دكتكراه، جامعة البصرة، كمية اآلداب، 

 .030ص ،مصدر سابؽ ،نيػى عػاطػؼ أبػك الفتػكح محمػد (2)
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 كالتي عالية نتاجيةالا ذات الزراعية األراضي عمى التعدم يمنع صاـر قانكف رأصد .3
 .الصحراكية لألراضي االستصالح مشركعات زادت ميما أخرل مرة تعكضيا يصعب

 .الحيازات مساحة صغر ةشكمم حؿ في الزراعي االئتماف دكر تكسع ..

 مكاجية خالليا مف يمكف بنكؾ كأنشاء الزراعية لمممكية كأعمى أدنى حد تحديد مف البد .6
 .الزراعية الحيازة تشكالم

 الزراعي لمقطاع القانكني اإلصالح ضركرة ىك ةشكمالم بيذه الكفيمة الحمكؿ ضمف كمف
 :(1) منيا ميمة تشريعات كضع عبر كذلؾ

 .الشيكع إزالة تشكالكم المشتركة الممكية بمكضكع االىتماـ – أ

 :أساسييف بنكعيف الزراعية لألراضي الحيازة حصر –ب

 .الجماعات أك لألشخاص الصرؼ الممؾ .9
 .لمدكلة المممككة األراضي .0

 األراضي اإلصالح أراضي يجارا قانكف)المعدؿ 9100 لسنو( .0)قانكف تطبيؽ -ج
 .فقط الكبيرة المساحات عمى (كاألفراد الشركات

 شامؿ بقانكف الزراعية العالقات تحكـ التيرات كالقكانيف كالقرا األنظمة بكافة النظر إعادة –د
( 93) المادة (9183 لسنو 998)رقـ الزراعي اإلصالح قانكف تعديؿ الكاقع مع ينسجـ كأحد

 فييا بما عميو المكزعة األرض بممكية التمتع مف المستفيد لممزارع يسمح بما( 0 -3)الفقرتيف
 حصكؿ عمى تنص كالتي الزراعي بالقطاع كارتباط قدرة أكثر ىـ ممف الغير إلى التنازؿ حؽ

 بيف مغارسة عقدب اك غرسيا بزرعيا قاـ التي كاممة الزراعية األرض مف% (3.)عمى المزارع
 .لألرض صاحب كبيف المزارع

 

 ٘ حمذّدٓ٘ الذعه احلهْمٕ:شهلماحللْل املكرتح٘ ملعاجل٘  ثالجا:
 كتشمؿ: 
 
 . التسميف الزراعي: أ
 

                                                           
الزراعية المستدامة فػي العػراؽ الحػكؿ كالمعالجػات، مجمػة العمػـك بتسػاـ عمػي حػسػيف، معكقات التنمية أ (1)

 .069، ص 0398 ،00، المجمد .1بغداد، العدد  ،االقتصادية كاإلدارية، الكمية التقنية االدارية
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 :(1)ة التسميؼ الزراعي ىيشكممف اىـ الحمكؿ المقترحة لحؿ م

 كاالبتعاد الزراعية العممية تطكير في دكره ليأخذ الزراعي التعاكني بالتسميؼ العمؿ إعادة –9
 الزراعي عمميـ تطكير في تساىـ لممنتجيف عالية مردكدات كتحقيؽ كالسماسرة التجار عف

 .ككما كنكعا إنتاجا

 ذخأتل كذلؾ الزراعية التعاكنية الحركة تطكير عبر الزراعي التعاكني التسكيؽ تطكير -0
 كتحقيؽ الزراعيف المنتجيف مف كالسماسرة التجار عف داتعبالاك  الزراعي التسكيؽ في دكرىا

 يفالزراعي في دعـ المنتجيف تساىـ اقتصادية مردكدات

 الزراعية تقميؿ في لتساىـ كذلؾ (مختمط قطاع) الزراعية المعدات لتأجير محطات أنشاء -0
 .مناسبة بأسعار الزراعية كالمعدات اآلالت تأجير عبر

 تسميؼ في فعاؿ أثر ليا يككف (مختمط قطاع)لمتسميؼ الزراعي مصارؼ انشاء -3 
 صحيح شكؿب اإلنتاجية بالعممية االستمرار مف المزارع يستطيع لكي كابطض كفؽ المزارعكف
  .كفاعؿ

 سياسة بتعزيز كذلؾ الزراعي كيؿمكالت راضقباإل المتخصصة المؤسسات دكر تطكير -. 
 بالدخكؿ الخاص القطاع كتشجيع ،االقراض إجراءات ييؿتسك  الحككمي، الزراعي االقراضك 

 .الخاصة كالبنكؾ المصارؼ دعـ عف ومكدع المجاؿ ىذا في

 في ليا فركع لفتح كاسع عمى مدل كاشاعتيا الزراعةالخاصة ب االئتمانية المنشآت انشاء - 6
 في تشرؾ أف يمكف التعاكنية الجمعيات أف كما ،فلممزارعي الضركرية األمكاؿ تكفيرل القضاء
اآلالت كالمكائف  مف لممزارعيف بإعطائيا تقكـ التي العركض مف خالؿ زراعةال تطكير عممية

 الجمعيات ىذه فأف كبذلؾ رحةقتالم المحاصيؿ عةيطبمع  تناسب التي ك الحديثة، الزراعية
 التعرؼ كتستطيع بمنتسبييا تماسا أكثر نياأل الجانب ىذا في الدكلة مكاف تحؿ أف يمكف
 . (2)الزراعية المحاصيؿ زراعة تعرقؿ أف يمكف التي المشكالت عمى

 الزراعية المحاصيؿ لبعض كخاصة القضاء في لممزارعيف المكسمية القركض تقديـ –8 
 تتالءـ بأقساط كاستيرادىا الطماطـ محصكؿ مثؿ جدان  عالية الزراعية التكاليؼ تككف حيث
 . المحصكؿ جني كفترة الزراعي المكسـ مع

                                                           
 .086 ،.08ص ،انتصار طارؽ مكسى مصدر سابؽ (1)

 .030ص ،مصدر سابؽإبراىيـ عمي العيساكم،  (2)
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 أطمقتيا التي الزراعية المبادرة غرار عمى كاضحة اقتراضيو سياسة الزراعة كزارة تبني –0
 كزيادة اإلنتاج رفع إلى ييدؼ الشكؿب لممزارعيف القركض لمنح 0330 عاـ الحككمة

 .المزركعة المساحات

 .الزراعية القركض كمنح دعـ عمى قدرتيا لتكسيع الزراعية المصارؼ ماؿ رأس زيادة – 1

 أكال قميمة ألنيا المنطقة في الزراعية كالمعدات المكائف لشراء الممنكحة القركض زيادة -93
 .جدان  عالية شرائيا تكمفة أف كثانيا

 السيطرة بيدؼ متعددة مصادر كليس حدان اك  اإلقراض مصدر يككف أف عمى التشديد –99
 لمقركض الفائدة سعر كتقميؿ متنكعة لمصادر المزارعكف تشتيت كعدـ القركض ىذه عمى

 .الممنكحة

 عند أك لمدكلة العامة المكازنة أعداد عند الزراعية لمقركض كاضحة أكلكية إعطاء –90 
 المزارعكف حاجة لسد كافية القركض ىذه تككف بحيثاقتراب المكسـ الزراعي لسنة معينة 

 . أخرل زراعية كمستمزمات الماؿ راس مف

 كىي ،الزراعية ماتستمز الم شراء في الفالح تساعد التي المتكافرة ضالعرك  تقديـ -90
 أف الميـ كمف الزراعية، العممية في اشتراكو ضؿ في الزراعي المصرؼ بيا ييتـ مسؤكلية

  .(1)تحديدا كمستجداتيا الزراعية مستمزمات شراء بمكضكع التسميؼ ربط يتـ

 
 :(2)ة المنتج المستوردشكمم. الحمول المقترحة لمعالجة ب
 
 كضماف المحمي المنتج حماية عمى تعمؿ كصحيحة كاضحة سياسة كضع مف البد-9 

 .الزراعة في االستمرار عمى المزارعيف يشجع بما المحمية االسكاؽ في تصريفو

 مف المستكردة االجنبية المنتجات منافسة مف الزراعية المنتجات حماية سياسة اتباع -0
 حيث مف عالميا بيا المعمكؿ الجكدة معايير اتباع مف البد المنتجات ىذه تنظيـ خالؿ

  ككذلؾ الداخمة لمعراؽ. العراقية الزراعية السمع مكاصفات

                                                           
أنمكذج اإلدارة المتكاممػة ليػرامج تمبية حاجات المنتجيف  ،محمػد عبػد الكػريـ منيػؿ ،ػائيحسيف خضير الط (1)

، 0393 ،9العػدد  ،93المجمػد  ،مجمة جامعة تكريت لمعمػـك الزراعيػة ،الزراعييف مػف مستمزمات اإلنتاج
 .018ص 

 .096ص ،مصدر سابؽ ،محمد حبيب كاظـ العكيمي (2)
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 نضجيا كقت في أك الكقت لبعض كلك الزراعية المنتجات بعض استيراد عف قؼالتك  -0
 منافسة بدكف العراقية االسكاؽ في كالمحاصيؿ المنتجات بيع ضماف عمى ىذا يساعد لكي
 لمفالح الربح مف ىامش كتحقيؽ اسعارىا زيادة عمى يعمؿ مما ،مستكردة منتجات مف

 .منيا أتناجو زيادة عمى كتشجيعو

 المجاؿ ترؾ كعدـ الخارج مف المستكردة الزراعية السمع عمى كمركية رسكـ فرض -3 
  .المطمكب بالمستكل تكف لـ كاف حتى السمع ىذه المخالفة لممنتجات لدخكؿ مفتكحان 

ر الصحي لممنتجات الحج قكانيف كتطبيؽ كالمكاصفات الشركط مف مجمكعة فرض -.
 .عياانكا بمختمؼ العراقية لممكاصفات المخالفة

 مع ليتناسب كضع كالذم 0393 لسنة( 99)رقـ العراقي المنتج حماية قانكف تفعيؿ -6
 .العراقية بالمنتجات ضرر حدكث عدـ كلضماف الخارجية االسكاؽ عمى العراؽ انفتاح

 القطاع دعـ عف التخمي كعدـ الزراعي القطاع في الدكلة دكر عمى اإلبقاء ضركرة -8
 القطر في الزراعي الخاص القطاع دعـ عف فضال( القصير األمد في األقؿ عمى) المذككر

 كاالدارية المالية الخاص القطاع إمكانيات لضعؼ كذلؾ الحقا الدكلة عف بديال يككف لكي
 االقتصادية كالتطكرات المتغيرات مسايره عمى قدرتو كعدـ الحالي، الكقت في كالتقنية كالعممية
 .(1)معيا االيجابي كالتفاعؿ الدكلية

 اإلنتاج كمخرجات مدخالت بدعـ المنتجيف، كالمزارعيف لمفالحيف الدكلة دعـ استمرار -0
دخاؿ تدريجيا، تخفيضيا يتـ أف عمى البداية في محدكدة لسنكات الزراعي  الحديثة التقانات كا 

 أساليب كأتباع الزراعة، كتحسيف تطكير أجؿ مف الزراعية، المحاصيؿ نمك لكافة الزراعة في
 .اإلنتاج زيادة بيدؼ األرض إنتاجية لتطكير حديثة زراعية

 القياـ مف كتمكينو الزراعية، التنمية بخدمة كربطو التعاكني، الزراعي المصرؼ دعـ -1 
 مصارؼ نشاءا عف طريؽ الزراعي، القطاع في المصرفية الخدمة رقعة تكسيع مع بدكره،
 عمى قادرة برامج ذات مرنة، ائتمانية سياسة كضع مع الخاص، القطاع قبؿ مف زراعية
 عمى الزراعييف المستثمريف كصغار الفالحيف، حصكؿ يسيؿ الذم الميسر االئتماف تكفير
 .اإلنتاج كسائؿ

 في التقنية لتكطيف البرامج كأعداد القطر، في الحديثة لمتقانات الكطني التصنيع دعـ -93 
 مصانع كإلنشاء الزراعية، كالمعدات كاآلالت لممكائف المصانع إلقامة الزراعي، القطاع

                                                           
 . 906ص ،مصدر سابؽ ،بالسـ جميؿ خمؼ (1)
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 باعتبارىا كالمبيدات كالمخصبات كاألسمدة المحسنة كالبذكر الزراعي اإلنتاج مدخالت إلنتاج
 بيد أصبحت المدخالت ىذه معظـ أف سيما كال الزراعي، اإلنتاج مدخالت أىـ تحتؿ

 . االحتكارية الشركات

 

 :(1) استخدام المكننة الحديثة. الحمول المقترحة لمعالجة قمة ج
 

 الحديثة المكننة إنتاج مجاؿ في كالمعادف الصناعة كزاره بمنشأة الدكلة اىتماـ -9
 مف لو لما العراؽ حاجة يغطي الذم شكؿبال كتطكيرىا الزراعية الساحبات كباألخص

 .الزراعي الكاقع تطكير في أىمية

عطاء تشجيع عمى العمؿ -0  مجاؿ في لمدخكؿ الصناعي الخاص لمقطاع الفرصة كا 
 في ليساىـ لو االنتاج مستمزمات تكفير في القطاع ىذا كدعـ الزراعية المكننة إنتاج
 .الزراعي القطاع تطكير

 استخداـ كضركرة اىمية عمى المزارعيف كتثقيؼ الزراعي االرشاد دكر تفعيؿ -0
 .الزراعية المكننة مجاؿ في الحديثة التكنكلكجيا

عف  زراعي مكسـ لكؿ الزراعية الساحبات مف القضاء يحتاجو ما تأميف عمى العمؿ -3
 .المعدات ىذه استيراد اك المحمي االنتاج طريؽ

 لممزارعيف الزراعية المنتجات بحمؿ الخاصة العجالت تكزيع اك تكفير عمى العمؿ -.
 بنقؿ خاصو عجالت تخصيص أك المريح بالتقسيط ليـ بيعيا طريؽ عف سكاء

 .التسكيؽ مراكز الى منتجاتيـ

 أجيزة مف الحديثة الزراعي االنتاج مستمزمات كؿ   تكفير في الالـز الدعـ تقديـ -6
 األساليب مف كغيرىا المياه سحب كمضخات رش كمنظكمات متطكرة اركاء

 .مناسبة بأسعار االسكاؽ في كتكفيرىا االرض انتاجية مف تطكر التي كالمعدات

 

  

                                                           
 .098ص ،سابؽ مصدر ،محمد حبيب كاظـ العكيمي (1)



 

 كالمراجع............................................................المصادر 

 

 

 

 

 

 

 

 طتيتاجات اال
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  :االطتيتاجات
 

 التي كالبشرية منيا الطبيعية الجغرافية العكامؿ مف جممو ىناؾ أف   الدراسة مف تبيف -9
 . الحبانية قضاء ريؼ في( النباتي)الزراعي االنتاج عمى كبير أثر ليا

 ابرز مف الزراعية المستمزمات تكفر كعدـ الممكحة والشكمم أف   الدراسة مف تبيف -2
 .الدراسة منطقو في المشكالت

 مقاطعو مف الغربي الجزء في كانت لمممكحة نسبة اعمى اف الدراسة استنتجت -3
Ds/m بنسبة الشامية ةحصك 

 الركس اـ في نسبو اقؿ سجمت حيف في (.90) 1-
Ds/m  بنسبة

-1 (9581). 

 بكامؿ تزكدىا كعدـ الدراسة ةلمنطق المائية الحصو انخفاض مف الدراسة استنتجت-4
 شير مف اخرل الى ةسن مف رمال مياه كميو تذبذب الى باإلضافة المائية حصتيا

 فضال الزراعية لممحاصيؿ المائية االحتياجات زياده مع تتناسب ال التي اخر الى
 ،بالتنقيط الرم اسمكب)االركاء عمميو في الصحيحة االساليب استخداـ عدـ عف

 (.بالرش كالرم

 كاألمراض الزراعية اآلفات مف بالكثير لإلصابة الزراعية المحاصيؿ بعض تعرض -3
 االنتاج انخفاض في الكبير التأثير ليا التي كاالدغاؿ كالحشرات كالقكارض النباتية
 .الزراعي

 ليا التي الزراعية الحيازة حجـ كصغر الممكية تفتت وشكمم أف   الدراسة استنتجت -.
 كالتقنيات اآلالت استعماؿ عند كخاصو الزراعة تنمية عاقوإ في الكبير التأثير
 .الزراعية االرض ممكيو إدارة نمط كتخمؼ ،كالزراعة الرم في الحديثة

 المزارع امكانية لقصكر المطمكب شكؿبال الحديثة المكننة استعماؿ الى االفتقار -6
 . المسؤكلة الجيات قبؿ مف لو المطمكب الدعـ تقديـ كعدـ

 بيف التكازف كعدـ الزراعية التنمية بعمميو القياـ كاحده الخاص القطاع قدره عدـ -8
 . كالتنظيمية اإلدارية كاالمكانات الزراعية المستمزمات كاسعار المزارعيف دخكؿ

 في كبير الشكؿب ساىمت كالبشرية الطبيعية المشكالت جميع أف   الدراسة استنتجت -0
 المساحة تناقصت أذ فعال المزركعة المساحات ك الزراعية االراضي مساحو قمو
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( 09)فعال المزركعة المساحة كتناقص دكنـ (0086) بمساحو لمزراعة الصالحة
 (.0300–0309)ك( 0393 -0331) الزراعييف لمكسميف ان دكنم

سجؿ تغير سمبيا  أذ استنتجت الدراسة مف تناقص االنتاج الزراعي لمحصكؿ القمح -1
 ايجابيان  سجؿ تغيران  فقد الذرة محصكؿنتاجية أ لمجمكعالتغير اما  ،ان ( طن-90كىك )

 .ان ( طن.385بمغ ) ايجابيان  تغيران  سجؿ التغير المطمؽ أذ

اما في ما يخص  ،طف (0650انتاجية محاصيؿ الخضراكات الصيفية ) تناقصت -93
 فقد تناقص االنتاج الزراعياتجاىات تغير اإلنتاجية لمحاصيؿ الخضركات الشتكية 

 .ان ( طن0059)



 

 كالمراجع............................................................المصادر 

 

 

 

 

 

 

 

 ـصـادسنـال
 ّالـنـشاجـع
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 ّاملشاجع املصادس
 الكريم القران

 :العشبٔ٘ الهتب: اّاًل
 

 الكائؿ دار الزراعية، الجغرافية ك االقتصادية الجغرافية، حمدم منصكر ،ابك عمي -1
 .2004 كالتكزيع، النشرة ك لمطباعة

، المناخية كالجغرافية كالمناخ الطقس الى المدخؿ، سميماف بف ابراىيـ ،االحيدب -2
 .2004، الرياض، االسالمية سعكد بف محمد االماـ جامعة

 لمنشر الثقافة دار، الجغرافية كتطبيقاتو السكاف عمـ اسس، عمي احمد اسماعيؿ، -3
 .1987، 2ط، القاىرة كالتكزيع

 جامعة، 1ط، كالنشر لمطباعة الكتب دار كالبزؿ، الرم، خميؿ ليث ،اسماعيؿ -4
 .1988، المكصؿ

 البصرة، جامعة مطبعة الحقمية، المحاصيؿ مبادئ، محمد نكرم أكميد ،اميف -5
 .1988 البصرة،

، بغداد، المعرفة دار، الحقمية المحاصيؿ مبادم، كاخركف ،محسف مجيد ،االنصارم -6
 .1980، 1ط

 الكتب دار، الزراعية الجغرافية، المشيداني الجبار عبد ابراىيـ، خميؿ نكرم ،البرازم -7
 .1،1981ط، المكصؿ جامعة، كالنشر لمطباعة

، الزراعية الجغرافية، عماف، صفاء دار، الزراعية الجغرافية ،عبادم الجاسـ كاظـ -8
 2015، عماف، صفاء دار

 لمنشر الراية دار، الزراعي المناخ عمـ في اساسيات ،احمد ىاتؼ سالـ ،الجبكرم -9
 .االردف عماف، 2015، كالتكزيع

 كاالقتصادية البيئية كأبعادىا التصحر ظاىرة ،نعمة، ىاشـ ك الجبار عبد ،جمكب -10
 بال(، 3)جامعية اصدارات، البصرة جامعة، العربي كالعالـ العراؽ في كاالجتماعية

 .سنة
 .2020،1ط ،معاصر بمنظكر االقميمية جغرافيةال ،عمي الزىرة عبد الجنابي، -11
 النظرم الجزء)الخضرة مستديمة الفاكية مكاىب، السكسك، – حسني محمد ،حجاؿ -12

 (2008-2009) دمشؽ جامعة ،(كالعممي
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 جامعة ،كالنشر لمطباعة الكتب دار،3ط، السكاف جغرافية، حمادم طو ،الحديثي -13
 . 2011، المكصؿ

 ،(آفاتيا - اصنافيا - خدمتيا - زراعتيا - فكائدىا)الحمضيات الشيخ، طو ،حسف -14
 .1996 دمشؽ،- كالترجمة كالتكزيع لمنشر الديف عالء دار، 1 ط
 كالتكزيع لمنشر الديف عالء دار ،1ط كالسكاف، كالزراعة المياه، الشيخ طو، حسف -15

 . 2003 كالترجمة،
 مكتبة، كالنشر لمطباعة اليازكرم دار، كحمكؿ تشكالم البيئة ،الشيخ عادؿ ،حسف -16

 .طبع سنة بال، االلكتركنية طكس غريب
 التربية كزارة، الزراعي االرشاد ،محمكد مكسى، صفية ،اسماعيؿ احمد ،حسيف -17

 .2009،الشمس عيف جامعة الزراعة كمية، لمتعميـ االدارة ،كالتعميـ
 دار، كالتطبيؽ الكاقع بيف االلكتركني الزراعي االرشاد،محمد احمد منصكر ،فينح -18

 . 2015، 1ط، لممعارؼ العربي المكتب
 جامعة ،1ط ،السكاف جغرافية، الريحاني مخمكر عبد ،حسيف عمي عبد ،الخفاؼ -19

 .1986،البصرة
 .1980 الكتب، دار ،1 ط الزراعي، االقتصاد مطر، الكىاب عبد ،الداىرم -20
 الجامعية الدار، التطبيقي األرض سطح أشكاؿ عمـ، جرجيس تغمب ،داككد -21

 .2002 البصرة،، كالترجمة كالنشر لمطباعة
 دار، كالحاضر الماضي العراؽ في المناخي الجفاؼ ،خضر عمي ساالر الدزني، -22

 .2021، 1ط، كالتكزيع كالنشر لمطباعة اآلداب
 .1ط، كالتكزيع لمنشر امجد دار، الزراعة جغرافية، احمد صبحي ،الدليمي -23
 لمنشر، المصرية االنجمك ،1ط االقتصادية، الجغرافية، ابراىيـ محمكد الديب، محمد -24

 .1992مصر،
 االنجمك مكتبة، المكاني التنظيـ في تحميؿ الزراعة جغرافية ،محمكد محمد ،الديب -25

 .1982، 2ط ،المصرية
 المفاىيـ الزراعي التسكيؽ) الحنطي، الكريـ عبد كدكخي ،سعيد ابي ،الديكجي -26

 .2002 االردف، عماف، ،(كاالسس
 التعميـ كزارة التطبيقي، المناخ السامرائي، المجيد عبد قصي، سعيد عادؿ الراكم -27

 .1990 بغداد، العممي، كالبحث العالي
 الحكمة دار المناخ، عمـ اسس، ىزاع عدناف البياتي،، محمكد صباح ،الراكم -28

 .1990،العراؽ، كالنشر لمطباعة
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 دار، 1ط(،كالصرؼ كالرم التربة استصالح) كالمياه التربة، صاحب، الربيعي -29
 .2008، دمشؽ، الحصاد النشر

 مطبعة بغداد، كالتطبيقية، النظرية األسس التربة، ممكحة حيدر، احمد ،الزبيدم -30
 .1989العالي، التعميـ

 الجامعية، المعرفة دار ،3 الطبعة النقؿ، جغرافية خميس، محمد ،الزككة -31
 .2004 اإلسكندرية،

 الجافة األراضي جغرافية، الريحاني نجـ مخكر عبد، المجيد عبد قصي ،السامرائي -32
 .1990 بغداد الحكمة، دار مطابع

، عماف، كالتكزيع لمنشر المنيجية دار، 1ط، التربة جغرافية ،شنتة سعد كاظـ -33
 2015، االردف

 الساقي، مطبعة العراؽ، في الزراعة قطاع الشمرم، عمي أياد شنتو، كاظـ ،سعد -34
 .2017 بغداد،

، كالنشر لمطباعة الكتب مديرية، 1ج ،السكاف جغرافية،فاضؿ عباس ،السعدم -35
 .2002 بغداد

 كالمقاكمة، لإلصابة الجزيئية كاالسس النبات امراض عمـ محمكد، فياض ،شريؼ -36
 2012، بغداد كالنشر، لمطباعة الذاكرة ،(1)ط
 جامعة مطبعة الحياتية، الجغرافية، عمي الخفاؼ، عبد، حسيف عمي ،الشمش -37

 .1982البصرة،
 .1985، 2ط ،البصرة جامعة، اآلداب كمية، التربة جغرافية، حسيف عمي ،الشمش -38
 ،كالتكزيع لمنشر العربي المجتمع مكتبة، الزراعية الجغرافية ،محمد ىاشـ،صالح -39

 .2014، 1ط
 مديرية كتطبيقاتو اساسياتو الرم الحديثي، خضير عصاـ، ابراىيـ نبيؿ ،الطيؼ -40

 . 1988 المكصؿ، جامعة كالنشر لمطباعة الكتب دار
 .2010 كالتكزيع، لمنشر الراية دار ،1 ط الزراعي، االقتصاد، سعد جكاد ،عارؼ -41
 .1976 ،بغداد ،لعانيا مطبعة ،الزراعية العراؽ جغرافية ،صكار خطاب ،العاني -42
 لمطباعة المشتركة العربية الدار ،1ط االقتصادية، الجغرافية، القادر، حسف عبد -43

 .2010 القاىرة، كالنشر،
 جامعة، الزراعة كمية، الترب كتصنيؼ مسح البيديكلكجي عمـ ،خالد كليد العكيدم، -44

 1986، المكصؿ بجامعة كالنشر لمطباعة الكتب دار مطابع، بغداد
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، عماف، لمنشر الكضاح دار، 1ط، الزراعية جغرافية ،محمد حبيب ،العكيمي -45
 .2021،االردف

 المكصؿ، جامعة األراضي، استصالح، بدر حمادم خالد ،جاسـ بدر عالكم، -46
 .223ص، 1985

 الجامعة، مطبعة مديرية الزراعي، الرم حسف، جاسـ، عزكز، كرحمف بدر عالكم، -47
 .طبع سنة بدكف المكصؿ،

 المطبكعات دار، النباتات أمراض ،كحسيف ،العركسي -إسماعيؿ ابراىيـ ،عمي -48
 1998، اإلسكندرية، الجديدة

 .1987، البصرة جامعة المركية، الترب في الجديد ،ابراىيـ ميدم ،عكدة -49
، كالطباعة كالتكزيع لمنشر المسيرة دار، المناخية الجغرافية، احمد عمي ،غانـ -50

 .2013، عماف
 كالتكزيع لمنشر المسيرة دار، األكلى الطبعة، التطبيقي المناخ، أحمد عمي ،غانـ -51

 .2019، األردف - عماف، كالطباعة
، كالتكزيع لمنشر الشركؽ دار، 1ط، حديثة زراعية مفاىيـ، كاخركف، قاسـ، جياد -52

2004 . 
 خصائص تحديد درجػة، اهلل عبػد عػدنػاف الفالحي، – سػركار قريشي، أسػعػد -53

 الممكنػة، االستصالح كاستراتيجيات الػعػراؽ كجنػكب كسػط فػي التربػة ممكحػة كأسباب
 .2015 كالتخطيط، لمدراسات البيػاف مركػز كتحرير ترجمة

 البصرة، جامعة ،(الجيكمكرفكلكجية)األرضية األشكاؿ عمـ رزكقي، االلو عبد ،كربؿ -54
1986. 

 .2008 ،2 ط ديمكغرافي، منظكر مف السكاف كآخركف،، السيد عالء ،محمكد -55
 كتحسيف استصالح، محمد الديف نكر نادر رمضاف،– أحمد السعيد ،المرسي -56

 .2015، القاىرة جامعة، الزراعة كمية، األراضػي
 كاالقتصاديةػػػػػػػػ كالسكانية الطبيعية العراؽ جغرافية، كاخركف ،جماؿ فالح ،معركؼ -57

 .2016،لمنشر دجمة دار، 1ط ،االقميمية الجغرافية في دراسة
، العامة الترب اساسيات ،دركيش قحطاف الخفاجي - احمد مظفر المكصمي -58

 .2014، عماف، كالنشر لمطباعة الكضاح مطبعة
، العامة الترب اساسيات، دركيش قحطاف الخفاجي - احمد مظفر ،المكصمي -59

 .2014، عماف، كالنشر لمطباعة الكضاح مطبعة
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، كالتكزيع لمنشر العربية دار، 1ط الرم، بدر، خالد حمادم، ،عبداهلل محمد ،النجـ -60
 .1980.البصرة جامعة

 جامعة كالصرؼ، الرم، الديف عماد ،عساؼ، مصطفى عدناف،النحاس -61
 .2010،دمشؽ

 في تحميمية دراسة نينكل محافظة في الزراعي التغير ،اسماعيؿ عدناف ،الياسيف -62
 .1982،بغداد جامعة مطبعة، بغداد، الزراعية الجغرافية

 

 :اجلامعٔ٘ ّاالطاسٓح الشطائل: ثاىًٔا
 

 عمى الرم مياه في المزدكج كاأليكف األيكني التركيب تأثير ،عثماف أكـر إسماعيؿ، -1
، بغداد جامعة، الزراعة كمية(، منشكرة غير) دكتكراه أطركحة، كالنبات التربة
1992. 

 في التربة لخصائص الكارتككرافية النمذجة، شرم العزيز عبد عمي كركد ،االمارة -2
 كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة ،الجيكماتكس تقنيات باستخداـ الحبانية قضاء
 .2021،االنبار جامعة، االنسانية لمعمكـ التربية

 بالمكارد المتأثرة الترب لخصائص المكانية النمذجة ،محمد محسف مركة ،البركات -3
 أطركحة ،كاسط جامعة اإلنسانية لمعمكـ التربية كمية، كاسط محافظة في المائية
 .2021(، منشكرة غير) دكتكراه

 فػي الزراعيػة األراضي عمػى كأثرىػا التعريػة، خمػيػس فاضػؿ اسماعيؿ ،البيػاتي -4
 لمعمكـ التربية كمية، تكريت جامعة، دكتكراه اطركحة، الػديف صػالح محافظػة
 .2018، اإلنسانية

 في الخضراكات لزراعة الجغرافية اإلمكانات، جابر اهلل عبد ماجد ،التريجاكم -5
 البصرة، جامعة التربية، كمية(، منشكرة غير)ماجستير، رسالة قار، ذم محافظة
2008 

 الحمضيات آفات عمى التأثير في المناخ عناصر دكر ،أحمد ىاتؼ سالـ ،الجبكرم -6
، رشد ابف،التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير لرسالة ،العراؽ مف الكسطى لممنطقة
 .2002، بغداد جامعة
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 اقضية في الزراعية االرض الستعماالت المكاني التبايف، رشيد الكريـ عبد الجنابي، -7
 كمية، بغداد جامعة(، منشكره غير) دكتكراه اطركحة، خرماتك كطكز كالدكر بمد

 . 2001، اآلداب
 محافظة في الزراعية التنمية لمقكمات جغرافي تحميؿ ،كاظـ حسف الجياشي، رباب -8

 جامعة ،االنسانية لمعمكـ التربية كمية(، منشكرة غير) ماجستير رسالة ،المثنى
 .2018، المثنى

، غريب ابي قضاء في الزراعية االرض استعماالت ،عبداهلل اكبر خالد ،الحمداني -9
 .2006،لمبنات التربية كمية، بغداد جامعة(، منشكرة غير) دكتكراه اطركحة

الخاقاني، نادية رحمف محمد، دراسة كتحميؿ الجفاؼ في المنطقتيف الكسطى  -10
كالجنكبية مف العراؽ باستخداـ مؤشر األمطار القياسي، رسالة ماجستير)غير 

 .2016،منشكرة(، كمية التربية لمبنات، جامعة الككفة
 لمحصكؿ المائية لالحتياجات الجغرافي التقييـ، جكاد كاظـ الخزعمي، عمي -11

-2016)الزراعي لممكسـ كربالء محافظة في الصحراكية المنطقة في الحنطة
 جامعة، االنسانية لمعمكـ التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة(، 2017
 .2018،كربالء

 في المستدامة الزراعية التنمية مقكمات، دركيش مطر جبار آمنة ،الدليمي -12
 .2013( منشكرة غير)دكتكراه اطركحة، األنبار محافظة

 قضاء ريؼ في كالزراعية السكانية التغيرات ،عكاد محمد جاسـ ،الدليمي -13
 التربية كمية،بغداد جامعة( منشكره غير)،دكتكراه اطركحة ،االنبار جامعة ،الرمادم

 .1999 ،الرشد ابف
 قضاء ريؼ في الزراعي االنتاج مشاكؿ، خمؼ ظاىر سعدكف ،الدليمي -14

 . 2005،االنبار جامعة، التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة،الرمادم
 الزراعية المساحات في كاثرىا الزراعية الممكية تفتت ،فريح طالب عمر ،الدليمي -15

 لمعمـك التربية كمية( منشكرة غير)ماجستير رسالة، الرمادم قضاء ريؼ في
 .2021، االنبار جامعة، االنسانية

 التبايف في كأثرىا الممكحة ةالشكمم، محمكد حمادة النبي عبد ياسيف ،الدليمي -16
 التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، بمد قضاء في الزراعي لإلنتاج المكاني
 .2010، تكريت جامعة، االنسانية لمعمكـ
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 في كالشعير القمح إنتاج في كأثرىا الجفاؼ ظاىرة ،فريح كالي ناصر ،الركابي -17
 – اآلداب كمية،(منشكرة غير) دكتكراه اطركحة، قار ذم -ديالى – نينكل محافظات
 .2003، بغداد جامعة

 رسالة، االنبار محافظة في كالبزؿ الرم مشاريع ،جميؿ عباس محمد ،الزكبعي -18
 .2004، بغداد جامعة، اآلداب كمية( منشكرة غير)ماجستير

 كافاقيا الزراعية التنمية كمعكقات امكانات، جبر خماس سارة ،الساعدم -19
(، منشكرة غير) ماجستير رسالة، ميساف محافظة مف الشرقية المنطقة في المستقبمية
 . 2020،التربية كمية، ميساف جامعة

 في ضيا كأحكا دجمػة نير ضػفاؼ لتػرب الزراعيػة الخصائص، ػػتونش كاظـ سعد -20
، البصرة جامعة، دكتكراه اطركحة، عمييا المؤثرة كالعكامؿ الرسكبي السيؿ منطقة
 .1999،االداب كمية

 في الريفية االرض الستعماالت الجغرافي التحميؿ، عبد محمد صالح ،الشجيرم -21
 لمعمـك التربية كمية، االنبار جامعة(، منشكره غير)ماجستير رسالة ،الحبانية ناحية

 .2009، االنسانية
 في كاىميتيا الزراعية التنمية إلمكانات جغرافي تحميؿ، كزاز عبكد حيدر ،الشمرم -22

 الى مقدمة دكتكراه اطركحة، القادسية محافظة في المستدامة االقميمية التنمية تحقيؽ
 2015،الككفة جامعة لمبنات لتربية كمية

 تقنيات استعماؿ بيف المكانية العالقات، سير الحسيف عبد فاضؿ ،الشمرم -23
 رسالة، البصرة محافظة في المستدامة الزراعية التنمية ك الحديثة الزراعة
 2020، اإلنسانية لمعمكـ التربية كمية ،البصرة جامعة(، منشكرة غير)ماجستير

 عمي قضاء في الزراعي االنتاج تالشكالم ،مكسى طارؽ انتصار ،الشيخمي -24
 . 2021،التربية كمية، ميساف جامعة(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، الغربي

 الجغرافية كالعكامؿ غريب ابي قضاء في الحقمية المحاصيؿ، جبار رباب ،صبر -25
 التربية كمية بغداد جامعة(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، تكزيعيا في المؤثرة
 . 2013،لمبنات

 االراضي عمى كاثره االنبار محافظو في التصحر، سبع مخمؼ عمي ،الصبيحي -26
 جامعة رشد ابف، التربية كميو(،منشكره غير،)دكتكراه أطركحة، الزراعية
 .2002،بغداد
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 باستعماالت كنسجتيا التربة لممكحة المكانية العالقات ،تكفيؽ ذاكر شيمة ،العاني -27
 ػ التربية كمية(، منشكرة غير،)دكتكراه أطركحة، كاسط محافظة في الزراعية األرض

 .2006، بغداد جامعة ػ رشد ابف
نتاج زراعة في المناخ تأثير ،عمي زينب ،الحسيفعبد  -28 ، بابؿ محافظة في التيف كا 

 جامعة اإلنسانية لمعمكـ رشد أبف - التربية كمية( منشكرة غير) ماجستير رسالة
 . 2021، بغداد

 أشجار تكزيع تبايف في الطبيعية العكامؿ دكر ،حميد إبراىيـ صفاء،  الغفكر عبد -29
نتاج النخيؿ  .2018 ،(منشكره غير) ماجستير رسالة، األنبار محافظة في التمكر كا 

عبد،  محمد رحيـ ، مؤشرات التغير المناخي كاثرىا في انتاجية  بعض  -30
المحاصيؿ الزراعية في محافظة االنبار، رسالة ماجستير )غير منشكرة( كمية 

  .2020اآلداب،جامعة االنبار،
 المكاني التبايف دراسة في الجغرافية المعمكمات نظـ استخداـ، يحيى أحمد ،عبد -31

 غير) ماجستير رسالة النجؼ، محافظة في الغربية اليضبة في الطبيعية لممكارد
 .2008 الككفة، جامعة اآلداب، كمية ،(منشكرة

 نير غرب لترب االنتاجية لمقابمية المكاني التبايف، حميد عبدالحكيـ ىبو ،عبداهلل -32
، GIS الجغرافية المعمكمات نظـ باستعماؿ كالميمكنة العمارة قضائي في دجمة
 .2020، ميساف جامعة ،التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة

 مركز ريؼ ترب تممح في الجغرافية العكامؿ دكر، محمد كريـ ميسكف ،العزاكم -33
 جامعة، االنسانية لمعمكـ التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، الرمادم قضاء
 . 2009، االنبار

 كسبؿ الزبير قضاء في الزراعية المشكالت، كاظـ حبيب محمد ،العكيمي -34
، البصرة جامعة(، منشكرة غير)ماجستير رسالة( 2017 -2010) لممدة معالجتيا

 .2019، اآلداب كمية
 في الزراعي االنتاج عمى كاثرىا الزراعية كاالدغاؿ اآلفات ،رشيد سناء ،عكاد -35

، اآلداب كمية ،االنبار جامعة(.منشكرة غير)دكتكراه اطركحة، كالقائـ ىيت قضائي
2021. 

 ىػراكة كادم بيف ما الممتدة المنطقػة في لتصحػر، يكسؼ حسف عكيدات، فايؽ -36
 في البيئي التكازف اختالؿ في دراسة سرت بمنطقػة غربان  جػارؼ ككادم شرقا

 كػمػيػة، التحدم جامعة(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، الجافة كشبو الجافة المناطؽ
 .2008، ليبيا، اآلداب
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 محاصيؿ لزراعة مالءمتيػا كمػدل الجغرافيػة اإلمكانات، عمي العيساكم، إبراىيـ -37
 كمية البصرة، جامعة دكتكراه، أطركحة العرب، شط قضاء في مقترحة حقمية

 .2011 اآلداب،
 في الزراعية كتأثيراتيا الرم مياه خصائص ،عزيز جالي كاظـ الفريجي، نازؾ -38

(، منشكرة غير) ماجستير رسالة( ـ2019 - 2009) مف لممدة البصرة محافظة
2021. 

، استراتيجيات التنمية الريفية في قضاء الحبانية،  ابراىيـ جاسـ محمد،  الفيداكم -39
 .2021رسالة ماجستير غبر منشكرة ، كمية العمـك االنسانية ، جامعة االنبار ، 

 في ادارتيا كاستراتيجيات الفرات نير مياه، حمادم عبد حماد عبد ،الفيداكم -40
 لمعمـك التربية كمية، االنبار جامعة(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، االنبار محافظة
 .2021، االنسانية

 كقدرتيـ العامميف كفاءة عمى المناخ أثر ،ىديب حماد عباس نقيب ،الفيداكم -41
 لمعمـك التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، األنبار محافظة في اإلنتاجية
 . 2021، االنبار جامعة ػػ اإلنسانية

 في كاستخداماتيا الجكفية لممياه المكاني التحميؿ ،عبيد فاضؿ عباس ،غكلي القره -42
 الجامعة التربية، كمية( منشكرة غير)دكتكراه ُأطركحة ،القادسية محافظة

 .2014، المستنصرية
 اشجار زراعة في الجغرافية العكامؿ دكر، عمي ارحيـ الكاظـ عبد أشكاؽ الكناني، -43

 كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، كربالء محافظة، الحسينية ناحية في الفاكية
 .2016،كربالء جامعة، اإلنسانية لمعمكـ التربية

مكانات الجفاؼ مظاىر بيف المكانية العالقات، جكده جاسـ عمي ،الكناني -44  كا 
 التربية كمية( منشكرة غير) ماجستير رسالة، بابؿ محافظة في المستدامة الزراعة
 .2019، البصرة جامعة – اإلنسانية لمعمكـ

 كاالنحدار التعرية بيف المكانية العالقة، صارم بؾ نكرم عصمت نكرجاف ،كيية -45
(، منشكرة غير)رسالة،GIS الجغرافية المعمكمات نظـ في دراسة سنجار قضاء في

 .2006، المكصؿ جامعة، العالي الدبمكـ
 محافظة ريؼ في المكانية لمتنمية الجغرافي التحميؿ، عنيد كبداف ىبة ،الالمي -46

 .2021،لمبنات التربية كمية ،الككفة جامعة(،منشكره غير) ماجستير رسالة، النجؼ
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 صالح قمعة قضاء ترب لممكحة المكاني التبايف عباس، جبار الماجدم، دعاء -47
 جامعة – التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، الزراعي اإلنتاج في كأثرىا
 .2021، ميساف

 محافظة في الزراعي االنتاج لمشاكؿ جغرافي تحميؿ، رمضاف محمد، محمد -48
 .1989، البصرة جامعة، اآلداب كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، ميساف

 دراسة االركائية الكفاءة رفع في كاثرىا الرم جداكؿ تبطيف ،حميد فرح ،محمكد -49
 رسالة، بغداد محافظة ،االستقالؿ قضاء الدراسة منطقة مقارنة تطبيقية
 .2017، المستنصرية الجامعة ،االساسية التربية كمية(، منشكرة غير)ماجستير

 محافظة في الحبانية لبحيرة التنمكية االىمية ،عبداهلل سكيد عراؾ عمر ،المرعاكم -50
 .2017،االنبار جامعة، اآلداب كمية(، منشكرة غير)ماجستير رسالة، االنبار

 الشامية قضاء في العاممة لمقكل المكاني التحميؿ، عبيد كاظـ شياب ،اليدابي -51
 .2016( منشكرة غير)ماجستير رسالة( 1997_2915) لممدة

 السمماف منطقة في األرض سطح اشكاؿ دراسة، خميؼ عذاب حسيف ،اليربكد -52
، التربية كمية الى مقدمة( منشكرة غير) دكتكراه أطركحة العراؽ، غربي -جنكبي
 .2006 المستنصرية، الجامعة

 

ٓات:: لجًاثا الذّس  اجملالتّ 
 

ابراىيـ حربي، دكر السياسة الزراعية في حؿ مشاكؿ القطاع الزراعي في ، ابراىيـ -1
 .2014، 41العراؽ، سجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة، العدد 

شكيب، دراسة تحميمية مقارنة لمصيغ المستخدمة في حساب حجـ العينة  بشماني، -2
سمسمة العمـك  –العشكائية، مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 

 .2014(، 5( العدد)36االقتصادية كالقانكنكنية، سكريا، المجمد)
سمبية عمى ة التصحر في محافظة المثنى كانعكاساتيا الالشكمكساـ عبداهلل، مجاسـ،  -3

، 2016االنتاج الزراعي، مجمة األستاذ العدد الخاص بالمؤتمر العممي الرابع لسنة 
 ة.جامعة بغداد، كمية التربية ابف رشد لمعمـك االنساني

جامعة الدكؿ العربية، الدراسة القكمية حكؿ تدعيـ البحكث المشتركة في مجاؿ  -4
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، استصالح األراضي الرممية في الكطف العربي، 

، تشريف ثاني،   .1998الخرطـك
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الدكرة التدريبية االقميمية في  ،جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية -5
 .1999 ،مجاؿ استخداـ المياه غير التقميدية لمكاجية العجز المائي، بغداد

حساب المقنف المائي لمحصكؿ زىرة تأثير المناخ في  ،سالـ ىاتؼ احمد ،الجبكرم -6
العدد الخاص بالمؤتمر  ،الشمس في محافظات االنبار، بغداد، كاسط، مجمة األستاذ

 .2016العممي الرابع 
سالـ ىاتؼ احمد، تأثير المناخ في حساب المقنف المائي لمحصكؿ زىرة  ،الجبكرم -7

الخاص بالمؤتمر الشمس في محافظات االنبار، بغداد، كاسط، مجمة األستاذ، العدد 
 .2016العممي الرابع لسنة

شيماء كريـ ىادم، تأثير تغير درجات الحرارة في  ،سالـ ىاتؼ أحمد الجبكرم، -8
الرطكبة النسبية لممنطقة الكسطى مف العراؽ. جامعة بغداد / كمية التربية )ابف رشد( 

العممي  ـ / )بحث عممي مقدـ الى المؤتمر 2019لمعمكـ االنسانية / قسـ الجغرافية 
 األكؿ لطمبة الدراسات العميا.

مكانية االستثمار كالتنمية  ،الجصاني -9 نسريف عكاد عبدكف، مناخ كالنبات الطبيعي كا 
مكانية االستثمار كالتنمية في النجؼ جامعة  ،في النجؼ المناخ كالنبات الطبيعي كا 

معمـك كمية التربية ل ،مجمة العمكـ االنسانية ،الككفة / كمية التربية لمبنات
 .2013، 14، العدد1المجمد ،االنسانية

حساب معامؿ الجفاؼ كتحديد نكع المناخ لألشير المطيرة  ،جكدت ىدايت محمد -10
المجمد  ،الدراسات العممية ،مجمة جامعة كرككؾ ،في محطات مختارة في العراؽ

 .2020 ،2العدد  ،15
التربة التكزيع الجغرافي لخصائص  ىند حسف مطشر، عمي حمزة، ،الجكذرم -11

 (GISفي محافظة القادسية باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ) كالنبات الطبيعي
 ،2العدد/ كمية التربية األساسية لمعمـك التربكية كاإلنسانية / جامعة بابؿ، مجمة

 .2015نيساف/
، زيد كميؿ جكاد الفتالكم، التبايف المكاني لحجـ الحيازة  ،الحربي -12 عايد سمـك

كمية  ،الزراعية كعالقتيا باستعالمات االرض الزراعية في قضاء الحمة، جامعة بابؿ
المجمد ،كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية ،التربية لمعمكـ االنسانية، مػجػمػة العمػكـ االنسانية

 .2018، حزيراف 2العدد  ،25
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 لمحافظة الرسكبي السيؿ منطقة في الزراعية المشكالت، مؤيد حسف، مركل -13
 .2018، 127العدد، 1ممحؽ، اآلداب مجمة، االنبار

حسيف خضير الطػائي، محمػد عبػد الكػريـ منيػؿ، أنمكذج اإلدارة المتكاممػة ليػرامج  -14
ريت لمعمػـك تمبية حاجات المنتجيف الزراعييف مػف مستمزمات اإلنتاج، مجمة جامعة تك

 .2010، 1، العػدد 10الزراعيػة، المجمػد 
حػسػيف، ابتسػاـ عمػي، معكقات التنمية الزراعية المستدامة فػي العػراؽ الحػكؿ  -15

كالمعالجػات، مجمػة العمػكـ االقتصادية كاإلدارية، الكمية التقنية االدارية، بغداد، العدد 
 .2017، 23، المجمد 95

حسيف جكاد احمد، حساب المكازنة المائية في الصحراء  ،حسيف مكسى ،حسيف -16
العراؽ، مجمة البحكث الجغرافية، كّمية التربية لمبنات، جامعة الككفة، العدد  ،الغربية

 .2008العاشر، 

االشكاؿ االرسابية لكادم نير الفرات  ،محمد مكسى حمادم ،كليد حنكش ،حمد -17
 ،4العدد ،4لمعمكـ االنسانية / المجمدمجمة جامعة االنبار ،الرمادم كالفمكجةبيف 

2009. 
 كعالقتيا العراؽ في الزراعية لممحاصيؿ المكاني التبايف ،ىاشـ عباس ،خالد -18

 العدد/  اآلداب مجمة، االساسية التربية كمية/  المستنصرية لجامعة، العاممة بالقكل
110. 

التربة كالممكحة كدكرىما في االنتاج الزراعي في محافظة  ،سرحاف نعيـ ،الخفاجي -19
 ،1المجمد ، مجمة اكركؾ لمعمـك االنسانية ،كمية التربية ،جامعة المثنى ،القادسية
 .2008 ،1العدد

تأثير عكامؿ المكارد المائية كالنبات الطبيعي كالمناخ في  ،ميثاؽ طالب ،الخفاجي -00
مجمة ميساف لمدراسات االكاديمية /  ،قاركفاءة طرؽ النقؿ البرم في محافظة ذم 

  .2020 ،39عدد  19مجمد 

كاخركف، سياسة االغراؽ كاثرىا في تطكر االنتاج الزراعي  ،بالسـ جميؿ ،خمؼ -21
، 18( مجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية المجمد 2009- 2003في العراؽ لممدة)

 66العدد 
راضي فاضؿ الجصاني، رغد خمؼ ابراىيـ الجبكرم، الخسائر االقتصادية التي  -22

عمى بعض نباتات الخضر  Gryllotalpa gryllotalpaتسببيا حشرة الكاركب 
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( 8كالمحاصيؿ الزراعية، المجمة العراقية لبحكث السكؽ كحماية المستيمؾ، لمجمد)
 .2016(، 1العدد)

ر العمميات المكرفكمناخية كالمكرفكديناميكية كاخركف، أث ،سحاب خميفة ،السامرائي -23
)عممية التجكية كالتعرية المائية( عمى انجراؼ التربة في حكض كاللة، مجمة سر 

 .2014كانكف االكؿ  -السنة العاشرة  ،39العدد  ،10مف رأل، لمجمد 
مجلة سر من رأى,  قصً عبد المجٌد, أحمد جسام مخلف الدلٌمً, ,السامرائً -24

 .0028آب  ,54, العدد 24سامراء, المجلد جامعة 

تأثير العامؿ البشرم في ادارة التربة كتممحيا  ،كاخركف،عبير عبد العزيز، سعكد -25
 . 2018ة الزراعة، جامعة االنبار،كمي ،في الريؼ الرمادم

دكر العكامؿ الطبيعية في تكزيع سكاف قضاء  ،ندل نجيب ،سمماف -26
 .2009، 57، عدد1( مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، مجمد2000_1977زاخك)

إبراىيـ، السيؿ الفيضي في العراؽ كقكؿ آخر في تككينو، المجمة العممية ، شريؼ -27
ة (، مطبعة مركز الحاسب1لجامعة تكريت، العمكـ االنسانية، المجمد األكؿ، العدد)

 .1994بجامعة تكريت، 
االثار البيئية لظاىرة الجفاؼ في محافظة بابؿ كاالمكانات  ،افراح ابراىيـ، شمخي -00

مجمة كمية التربية االساسية لمعمكـ االنسانية التربكية ك االنسانية  ،المقترحة لمحد منيا
 .2018، 38العدد ،/ جامعة بابؿ

العالقة بيف التعرية الريحية كتناقص مساحة االراضي  ،افراح ابراىيـ ،شمخی -29
 ،الزراعية في محافظة بابؿ، مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية

 .2017، 35جامعة بابؿ، العدد

الفاعمية التسكيقية لمثركة الحيكانية كدكر النقؿ فييا  ،محمد أحمد محمكد ،الشناكم -30
الشيخ( دراسة في الجغرافيا االقتصاديػة، حكلية كمية  فرمحافظة ك)بمركز الرياض

 .2018،اآلداب، جامعة بني سكيؼ
ارکاف محمد اميف، دراسة بعض مؤشرات استغالؿ التكنمكجيا الزراعية ، صديؽ -31

في التقكيـ االقتصادم لنظـ مكننة مختمفة في إنتاج البطاطا، مجمة زراعة الرافديف، 
 .2011(، 4(، العدد)39المجمد)

لكاقع الجفاؼ كالعجز المائي المناخي كاالمكانات  تحميؿ جغرافي ،مثنى فاضؿ ،عمي -00
نجؼ( مجمة آداب الككفة، العدد المقترحة لمعالجتيا )دراسة تطبيقية عمى محافظة ال

2.  
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 مدينة في التربة ممكحة ةالشكمم ألسباب جغرافي تحميؿ، عمي العيساكم، ابراىيـ -33
 .2009، 29 العدد، البصرة آداب مجمة، البصرة

تحميؿ أثر نكبات الجفاؼ المناخي عمى الغطاء  ،خميؿ كاظـ جاسـ ،العيساكم -34
في محافظة األنبار )إقميـ الجزيرة(  NDVIكقرينة  SPIالنباتي باعتماد مؤشر 

 - 10المجمد  -جامعة األنبار  -المجمة العراقية لدراسات الصحراء  ،Gisباستخداـ 
 .1العدد 

التبايف المكاني لقيـ ممكحة التربة في قضائي بدرة  ،كاخركف ،ناصر كالي، فريح -35
 .2016 ،22العدد  مجمة الرؾ لمفمسفة كالمسانيات كالعمـك االجتماعية / ،كالحي

نافع ناصر، المسرح الجغرافي لمنطقة اليضبة الغربية مف العراؽ  ،القصاب -36
، مطبعة العاني، 12كمؤىالتو التنمكية، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد 

 .1986بغداد 
تدىكر االراضي في المناطؽ  –التصحر  ،محمد عبدالفتاح ،القصاص -37

سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة  ،عالـ المعرفة،الجافة
 .1999 ،الككيت -كالفنكف كاآلداب

كمية  ،ممكحة التربة أسبابيا كآثارىا عمى الزراعة كالبيئة ،سميـ عمي سميـ ،كريبة -38
 .ـ30،2019(،العدد3المجمد) ،ليبيا ،الجامعة األسمرية اإلسالمية ،المكارد البحرية

المعطيات البيئية الطبيعية لميضبة الغربية في محافظة  رعد عبد الحسيف، ،محمد -39
(، 11ة القادسية، المجمد)جامع المثنى كأثرىا في ممارسة نشاطي الزراعة كالرعي،

 .2008(، 2-1العدد)

ماجد السيد كلي، العكامؿ الجغرافية كأثرىا في انتشار األمالح بترب سيؿ ، محمد -40
(، 17ما بيف النيريف، بحث منشكر، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد)

1986. 
الزراعي بمراكز  اإلنتاجتفتت الحيازة كأثره عمى  ،نيػى عػاطػؼ أبػك الفتػكح ،محمػد -41

جمة البحث العممي في اآلداب م ،دراسة في الجغرافية الزراعية ،محافظة الشرقية
 .2018 ،الجزء السابع ،19العدد 

أثر الخصائص المناخية في زراعة محاصيؿ  نظير صبار حمد، ،المحمدمّ  -42
 مجمة الخضراكات )دراسة تطبيقية عمى ريؼ قضاء الرمادم/ محافظة األنبار(،

 .2016 - 217العدد  - 1المجمد  -جامعة بغداد  -األستاذ 
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كآثارىا في انتشار األمالح في ترب سيؿ  ،العكامؿ الجغرافية ،ماجد السيد ،كلي -43
بغداد  ،مطبعة العاني ،17فية العراقية، المجمد مجمة الجمعية الجغرا ،ما بيف النيريف

1986. 
 

 :احلهْمٔ٘ الذّائش :سابعًا
 

 االنمائي، كالتعاكف لإلحصاء المركزم الجياز التخطيط، كزارة العراؽ جميكرية -1
 ،2021 لعاـ السكانية التقديرات نتائج لألنبار، االحصائي المركزم كالجياز
 (.منشكرة غير)بيانات

 قسـ، الخالدية زراعة شعبة، االنبار زراعة مديرية، الزراعة كزارة العراؽ جميكرية -2
 .2021( منشكرة غير)بيانات، االراضي

 قسـ ،الخالدية زراعة شعبة، االنبار زراعة مديرية ،الزراعة كزارة العراؽ جميكرية -3
 .2021 منشكرة غير بيانات،كالمتابعة التخطيط

 العراؽ خريطة العامة، المساحة مديرية المائية، المكارد كزارة العراؽ، جميكرية -4
 .2010 لسنة 1000000: 1 مقياس ،2018 كاألنبار،

، 2021،االنبار كجسكر طرؽ مديرية، كالمكاصالت النقؿ كزارة، العراؽ جميكرية -5
 .2021 منشكره غير بيانات( 100000:1) مقياس

 قسـ، الخالدية زراعة شعبة، االنبار محافظة في الزراعة مديرية، الزراعة كزارة -6
 .2022(، منشكرة غير) بيانات، الحيكانية الثركة

 المياه عمى السيطرة قسـ، المائية المكارد إلدارة الكطني المركز، المائية المكارد كزارة -7
 .ـ 2021، منشكرة غير بيانات، الييدركلكجية كالتحميالت

 العراؽ خريطة الخرائط، إنشاء قسـ لممساحة، العامة الييئة المائية، المكارد كزارة -8
 .2010 لسنة ،250000: 1مقياس اإلدارية،

 التخطيط قسـ، االنبار محافظة في المائية المكارد مديرية ،المائية المكارد كزارة -9
 .2021، منشكرة غير بيانات

 بيانات المناخ، قسـ الزلزالي، كالرصد الجكية لألنكاء العامة الييئة النقؿ، كزارة -10
 .2021، منشكرة غير
 

 :الشدصٔ٘ املكابالت: خامظًا



 المصادر كالمراجع............................................................

[020] 
 

 بتاريخ ،شاىر عمي محمد جاسـ ،الميندس الدكتكر مع ،شخصية مقابمة -1
21/12/2021. 

 الخالدية زراعة شعبة في ،تركي حمد محمد الزراعي المرشد مع شخصية مقابمة -2
 .30/1/2022بتاريخ

 

 :االىرتىٔت مْقع: طادطًا
 

1- http://www.wocat.net/en/vision-mission / sustainable - land  

2- http://www.unccd.int/convention/text  

3- https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2018_12_1

9!02_52_  

4- http://agri-science-reference.blogspot.com 
5- https://www.google.com/url?sa=t&sourct=j&url=https://geolo

ugy.com  

6- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=htt

ps://seip-e  

 
7- https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%8

5%D9%8 
8- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://almer

ja.net/readi 
 

 :االجيبٔ٘ املصادس: طابعًا
 

1- Afolabi, O.J. & Ademiluyi, I.A. " Analysis of Rural 

Transportation of Agricultural Produce in Ljebu North Local 

Government Area of Ogun State Nigeria ". International Journal 

of Economics & Management Sciences, 6: 394. 2018. 

2- Ali, R.R. and Kotp, M. M. Use of Satellite Data and GIS for 

Soil Mapping and Capability, Nature and Science, 2010. 

3- Buring, Soil and Soil Conditions in Iraq, Republic of Iraq, 

Ministry of Argriculture, Baghdad, 1960. 

4- Buring, Soil and Soil Conditions in Iraq, Republic of Iraq, 

Ministry of Argriculture, Baghdad, 1960. 

http://www.wocat.net/en/vision-mission
http://www.unccd.int/convention/text
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2018_12_19!02_52_
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2018_12_19!02_52_
http://agri-science-reference.blogspot.com/
https://www.google.com/url?sa=t&sourct=j&url=https://geolougy.com
https://www.google.com/url?sa=t&sourct=j&url=https://geolougy.com
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5- C.W.Thornthwaite, climate of north America aseording to anew 

classification Geographical review American geogrophical. 

Society. Vol.21, 1931. 13- Fitz Patrick, E. A. Soil, London, 

Longmans, 1988.   

6- Chepil, W.S, and sibboway.F.H, Armbrast, D.V. Climatic 

factor for Estimating wind erodibility of farm Fields, J.Soil and 

water conservation 17,1962. 

7- Cook, Geomorphology in Deserts, London bats Ford, 1973. 

8- Donald A. Wilhite, preparing for drought a guidebook for 

developing countries, op. cit. 

9- F.A.O. UNESCO, irrigation, Drainage, salinity, An 

international source Book, London: Hutchinson and co, 1973. 

10- Fournier.F., Climate Erosion La relation enter leerosion du 

sol Par l'eau et les perceptions Atmosphere, Ques, Paris, 1960. 

11- Hudson Fall, Soil Erosion Modeling Using The Revised 

Universal soil Loss Equation (RUSLE). In A drainage Basin In 

Eastern Mexico Enviromental GIS: GRG 360 G,2005.  

12- J.W.population geography in trends in geography - edited by 

ronnoldv GookepressLondon -1969. 

13- turant. J.R.Agricultural Geography. Revised Edition. 

Bowlder. Coloral. West view press. 1974. 
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 (.9ملخل)  
 
 التعميـ العالي كالبحث العمميكزارة 

 جامعة االنبار/كمية التربية لمعمـك االنسانية
 قسـ الجغرافية /الدراسات العميا

 
اخي  :استمارة استبياف خاصة باستقصاء المعمكمات الميدانية في منطقة الدراسة 

تي المزارع نرجك تعاكنكـ في تعبئة االستمارة التي تيدؼ جمع المعمكمات حكؿ المشاكؿ ال
تكاجو االنتاج الزراعي في قضاء الحبانية كالمعمكمات التي نحصؿ عمييا لغرض البحث 

بحسب نمط االسئمة  ككضع االجابة المالئمة ()فنرجك االجابة بكضع عالمة  العممي
 .المرفقة باالستمارة كلكـ جزيؿ الشكر

 ((الحبانية قضاء ريف في الزراعي االنتاج مشاكل))

 

  الباحثة: :بأشراؼ

 .رحمة مزىر ابراىيـ                                       .ـ. د: اسماعيؿ محمد خميفة أ.

 .اسـ المقاطعة................

  .نكع العمؿ الذم تمارسو:1

  نكع العمؿ  نكع العمؿ 
 تجارة  الزراعة

 

  موضف  الصناعة

  مكظؼ امف  
 .  نت كاخركفا          ا كالعائمة انت       . مف يقكـ بزراعة االرض. انت .2

 :ماىي المشاكؿ التي تعاني منيا بخصكص االيدم العاممة.3

 ارتفاع االجكر قمة الخبرة الزراعية ترؾ الكثير منيـ العمؿ الزراعي
   



 المالحؽ.....................................................................

[027] 
 

 :ما سبب اختيارؾ العمؿ الزراعي. 4

 استثمار االمكاؿ الرغبة الشخصية استمرار االباء كاالجداد
   
  ؟ ايجار ........ممؾ .ما نكع عائديو االرض. 5

 . ماىي مساحة االرض التي تممكيا:6

( 15-10)  دكنـ (10-5) دكنـ( 1-5)
 دكنـ

( دكنـ 20) ( دكنـ20_15)
 فاكثر

     
 :اذا كانت المساحة المزركعة فعال اقؿ مف المساحة الكمية فما ىك السبب.7

 دكر سكنية فقر التربة المستمزمات الزراعيةعدـ تكفر  االدغاؿ الممكحة قمة المياه
      
 . .ماىي مساحة المخازف كالحضائر.8

 :ماىي الجية التي يسكؽ الييا المحصكؿ .9

 محافظات اخرل قضاء اخر مركز قضاء
   
 :كيؼ يتـ التسكيؽ.10

 عف طريؽ الكسطاء فردم جماعي الشكؿب
   

  ارتفاع االسعار          حككميما ىك دافع التسكيؽ الزراعي ؟ تكجو 

 .ال ..  ...نعـ ىؿ تجيزؾ الدكلة بالمستمزمات الزراعية ؟ .11

  صدر البذكر المستعممة في الزراعة:ما م.12

 اسكاؽ محمية جية حككمية تجيزىا بنفسؾ
   

 .(ال)       (نعـ)ىؿ تستمـ بذكر محسنة مف الجيات الحككمية ؟  .13

 



 المالحؽ.....................................................................

[028] 
 

 :ما المشاكؿ التي تعاني منيا بخصكص البذكر .14

 عدـ تكفرىا بالكقت المناسب تدني نكعيتيا عدـ كفايتيا ارتفاع اسعارىا
    

 :_ ما المشاكؿ التي تعاني منيا بخصكص التسميؼ الزراعي15

 الركتيف ارتفاع الفائدة قمتيا
   

 .  (ال) (نعـ) .؟_ ىؿ تستخدـ االسمدة16

  االثنيف معا       ؟ كيميائية     ؟  االسمدة ؟ عضكيةما نكع .17

 اـ المستكر خالؿ شير:المحمي  . ما ىي كمية استيالكؾ لممنتج18

 المستكرد المحمي المحصكؿ
   خيار

   طماطـ
   رقي

   بطاطا
 :ما نكع االكبئة كاالمراض التي تصيب مزرعتؾ .19

عناكب  نٌماتودا
 الغبار

ذبابة  التفحم فطرٌات المن
 الفاكهه

 القوارض
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٘ الذسط٘.0ملخل)  ( الرتنٔب االقتصادٖ لظهاٌ ميطك
ِدّٛع  ِٛظف آِ ِٛظف ردبسح اٌصٕبػخ اٌضساػخ  

 االعزّبساد

  % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ

 19 8 9 6 4 4 3 0 0 3 3 إٌّبٌخ 

 61 17 19 14 9 30 21 11 5 8 7 عٓ اٌزثبْ 

 53 24 27 0 0 17 12 17 8 7 6 ص٠ٚخ اٌزثبْ 

 25 4 5 6 4 4 3 11 5 9 8 اٌّالزّخ 

 11 1 1 0 0 0 0 0 0 11 10 اٌسّب١ِبد 

 18 3 3 6 4 0 0 4 2 10 9 وشغبْ 

 78 12 13 30 19 21 15 17 8 25 23 زص١جخ اٌششل١خ 

 35 11 12 10 6 10 7 11 5 5 5 ِبزٛص 

 18 7 8 0 0 0 0 9 4 7 6 أَ اٌشٚط 

 29 5 6 14 9 4 3 7 3 9 8 غضٚاْ 

 5 2 2 0 0 1 1 0 0 2 2 اٌجٛثبٌٟ 

 32 6 7 14 9 9 6 13 6 4 4 زصٛح اٌشب١ِخ  

 384 100 112 100 64 100 71 100 46 100 91 اٌّدّٛع

 (.2ملحق) ةالمصدر: استمارة االستبان

٘ الذساط٘.0ملخل) ٌ بضساع٘ االسض لعٔي كْمْ  ( الزًٓٓ 
 اٌّدّٛع أذ ٚاخشْٚ ٚاٌؼبئٍخ أذ أذ  

 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 19 4 4 5 5 5 10 إٌّبٌخ  2

 61 16 14 19 20 14 27 عٓ اٌزثبْ  3

 53 18 16 16 17 11 20 ص٠ٚخ اٌزثبْ  4

 25 1 1 5 6 10 18 اٌّالزّخ  5

 11 1 1 2 2 4 8 اٌسّب١ِبد  6

 18 8 7 1 1 5 10 وشغبْ  7

 78 18 16 22 24 20 38 زص١جخ اٌششل١خ  8

 35 16 14 3 3 10 18 ِبزٛص  9

 18 2 2 6 6 5 10 أَ اٌشٚط  10

 29 10 9 14 15 3 5 غضٚاْ  22

 5 0 0 2 2 2 3 اٌجٛثبٌٟ  23

 32 6 5 5 5 11 22 زصٛح اٌشب١ِخ   47

 384 100 89 100 106 100 189 اٌّدّٛع 

 .ةانالمصدر: استمارة االستب
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 ( طبب اختٔاس العنل يف الضساع٘ لعٔي٘ الذساط٘.3ملخل)
اعزّشاس االثبء   

 ٚاالخذاد

 ِدّٛع اعثّبس االِٛاي اٌشغجخ اٌشخص١خ

 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 19 4 6 4 3 6 10 إٌّبٌخ  2

 61 14 22 12 9 19 30 عٓ اٌزثبْ  3

 53 14 22 19 14 11 17 ص٠ٚخ اٌزثبْ  4

 25 13 20 0 0 3 5 اٌّالزّخ  5

 11 2 3 0 0 5 8 اٌسّب١ِبد  6

 18 5 7 2 2 6 9 وشغبْ  7

 78 25 38 14 10 19 30 زص١جخ اٌششل١خ  8

 35 4 7 18 13 10 15 ِبزٛص  9

 18 7 10 3 2 4 6 أَ اٌشٚط  10

 29 5 8 8 6 10 15 غضٚاْ  22

 5 0 0 0 0 3 5 اٌجٛثبٌٟ  23

 32 7 10 20 15 4 7 زصٛح اٌشب١ِخ   47

 384 100 153 100 74 100 157 اٌّدّٛع 

 .ةانالمصدر: استمارة االستب

٘ الذساط٘. املشهالت( .ملخل) ٖ العامل٘ لعٔي  اليت تعاىٕ ميَا االٓذ
 ِدّٛع اسرفبع االخٛس لٍخ اٌخجشح رشن اٌؼًّ 

 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 19 4 5 7 4 5 10 إٌّبٌخ  2

 61 10 12 18 10 19 39 عٓ اٌزثبْ  3

 53 16 20 18 10 11 23 ص٠ٚخ اٌزثبْ  4

 25 15 19 0 0 3 6 اٌّالزّخ  5

 11 0 0 0 0 6 11 اٌسّب١ِبد  6

 18 6 7 5 3 4 8 وشغبْ  7

 78 21 26 21 12 20 40 زص١جخ اٌششل١خ  8

 35 15 19 19 11 2 5 ِبزٛص  9

 18 0 0 0 0 9 18 أَ اٌشٚط  10

 29 5 6 5 3 10 20 غضٚاْ  22

 5 0 0 0 0 2 5 اٌجٛثبٌٟ  23

 32 8 9 7 4 9 19 زصٛح اٌشب١ِخ   47

 384 100 123 100 57 100 204 اٌّدّٛع 

 .ةانالمصدر: استمارة االستب
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٘ الذساط٘.6ملخل) ٘ لعٔي ٘ الذساط َا التظْٓل يف ميطك  ( الطشٓك٘ اليت ٓته فٔ
 اٌّدّٛع اٌٛعطبء فشدٞ خّبػٟ 

 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 19 4 4 5 10 6 5 إٌّبٌخ  2

 61 2 2 19 39 25 20 عٓ اٌزثبْ  3

 53 12 12 15 30 14 11 ص٠ٚخ اٌزثبْ  4

 25 0 0 12 25 0 0 اٌّالزّخ  5

 11 0 0 3 7 5 4 اٌسّب١ِبد  6

 18 2 2 5 10 7 6 وشغبْ  7

 78 39 41 16 33 5 4 زص١جخ اٌششل١خ  8

 35 7 7 9 19 11 9 ِبزٛص  9

 18 5 5 3 4 11 9 أَ اٌشٚط  10

 29 9 9 6 13 9 7 غضٚاْ  22

 6 1 1 2 3 3 2 اٌجٛثبٌٟ  23

 32 19 20 5 9 4 3 زصٛح اٌشب١ِخ   47

 385 100 103 100 202 100 80 اٌّدّٛع 

 .ةانالمصدر: استمارة االستب

 

٘ الذساط٘.8ملخل) ٘ الذساط٘ لعٔي ظْم الَٔا احملصْل يف ميطك  ( اجلَ٘ اليتٓ 
 ِدّٛع     ِسبفظبد اخشٜ لعبء اخش ِشوض لعبء 

 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 19 0 0 4 5 6 14 إٌّبٌخ  2

 61 18 7 14 16 16 38 عٓ اٌزثبْ  3

 53 22 9 14 16 12 28 ص٠ٚخ اٌزثبْ  4

 25 0 0 0 0 11 25 اٌّالزّخ  5

 11 0 0 3 3 3 8 اٌسّب١ِبد  6

 18 8 3 5 5 4 10 وشغبْ  7

 78 21 8 13 15 24 55 زص١جخ اٌششل١خ  8

 35 3 1 16 18 7 16 ِبزٛص  9

 18 0 0 11 12 3 6 أَ اٌشٚط  10

 29 0 0 8 9 9 20 غضٚاْ  22

 5 3 1 1 1 1 3 اٌجٛثبٌٟ  23

 32 25 10 11 12 4 10 زصٛح اٌشب١ِخ   47

 384 100 39 100 112 100 233 اٌّدّٛع 

 .ةانالمصدر: استمارة االستب
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٘ ل( التْصٓع اجلػشايف 0ملخل) ٕ ميَا االىتاج الضساعٕ ّتشب عاى لنشانل اليتٓ 
 مكاطعات ميطك٘ الذساط٘.

 

 دغبياال اٌٍّٛزخ لٍخ ا١ٌّبٖ اٌّشىٍخ
ػذَ رٛفش 

 اٌّغزٍضِبد
 دٚس ٌٍغىٓ فمش اٌزشثخ

ِدّٛع 

 االعزّبساد

 ٔغجخ ػذد ٔغجخ ػذد ٔغجٗ ػذد ٔغجخ ػذد ٔغجخ ػذد ٔغجخ ػذد اٌّمبغؼخ
 

 19 1 1 4 1 7 5 13 3 4 6 5 3 إٌّبٌخ

 61 27 20 4 1 3 2 0 0 26 34 7 4 عٓ اٌزثبْ

 22 28 5 3 ص٠ٚخ اٌزثبْ
 

0 10 14 0 0 12 16 53 

 25 0 0 13 3 8 6 8 2 8 10 7 4 اٌّالزّخ

 11 3 2 4 1 4 3 0 0 4 5 0 0 اٌسّب١ِبد

 18 4 3 0 0 6 4 8 2 6 7 4 2 وشغبْ

زص١جخ 

 اٌششل١خ
20 34 6 5 8 33 17 23 5 21 22 30 78 

 7 9 14 8 ِبزٛص
 

0 6 8 4 17 5 7 32 

 18 1 1 0 0 7 5 4 1 5 7 7 4 أَ اٌشٚط

 29 4 3 21 5 10 7 13 3 5 6 9 5 غضٚاْ

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 اٌجٛثبٌٟ

زصٛح 

 اٌشب١ِخ
3 5 8 6 5 21 7 10 4 16 5 7 32 

 383 100 74 100 24 100 72 100 24 100 129 100 58 اٌّدّٛع

 .ةاسة المٌدانٌة: استمارة االستبانالمصدر: الدر
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٘ الذساط٘.1ملخل) ٘ يف ميطك  ( التْصٓع اجلػشايف لآلفات الضساعٔ
 

 
 ١ّٔب رٛدا

ػٕبوت 

 اٌغجبس
 ِدّٛع لٛاسض اٌفبوٙٗ رثبثخ اٌزفسُ فطش٠بد آٌّ

 االعزّبساد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد اٌّمبغؼخ

 19 3 1 6 1 6 5 1 1 8 7 6 2 6 2 إٌّبٌخ

 61 25 8 0 0 18 16 0 0 29 26 19 7 12 4 عٓ اٌزثبْ

 53 6 2 6 1 10 9 13 11 17 15 22 8 20 7 ص٠ٚخ اٌزثبْ

 25 0 0 0 0 12 10 10 9 7 6 0 0 0 0 اٌّالزّخ

 11 0 0 0 0 2 2 4 3 3 3 5 2 3 1 اٌسّب١ِبد

 18 0 0 0 0 7 6 6 5 5 4 3 1 6 2 وشغبْ

 78 41 13 59 10 21 18 21 18 12 11 8 3 15 5 زص١جخ اٌششل١خ

 35 0 0 0 0 8 7 8 7 10 9 16 6 17 6 ِبزٛص

 18 6 2 17 3 7 6 3 3 3 3 0 0 3 1 اَ اٌشٚط

 29 13 4 12 2 7 6 10 9 3 3 5 2 9 3 غضٚاْ

 5 3 1 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 اٌجٛثبٌٟ

 32 3 1 0 0 1 1 23 20 1 1 16 6 9 3 زصٛح اٌشب١ِخ

 384 100 32 100 17 100 87 100 87 100 90 100 37 100 34 اٌّدّٛع

 .ةاناستمارة االستب ،المصدر: الدراسة الميدانية 
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ٕ ّاليظيب 93ملخل) ٘ للنْاطه الضساعٔ٘ ) ّننٔات االىتاج طً/ دّمن( التْصٓع املظاح ٘ الذساط -0331حملاصٔل احلبْب يف ميطك
0393)-(0303-0309.) 

 ذرة الشعري القمح 
(2009-2010)  (2020-2021)  (2009-2010) (2020-2021) (2009-2010) (2020-2021) 

االنتاج  % ادلساحة ادلقاطعة الرقم
 طن

االنتاج/  % ادلساحة
 طن

االنتاج  % ادلساحة
 / طن

االنتاج  % ادلساحة
 / طن

االنتاج  % ادلساحة
 طن

االنتاج  % ادلساحة
 طن

 40 8.4 65 30 7.3 60 2 11.6 20 2 5.9 10 120 7.1 240 100 7.1 250 النمالة 2
 36 5.2 40 32.5 8.3 68 2 12.2 21 4 13 22 100 3.8 130 57 6.6 231 سن الذبان 3
 40 7.8 60 38 7.9 65 4 5.8 10 4 11.9 20 120 10.7 360 140 10 350 زوية الذبان 4
 18.5 5.2 40 17.5 4.3 36 3 5.8 10 2 5.9 10 130 12 405 160 11.4 400 ادلالمحة 5
 45 7.8 60 35 8.5 70 9 17.5 30 8 23.8 40 230 19.5 655 260 18.6 649 احلماميات 6
 55 10.4 80 45 10.9 90 0 0 0 0 0  70 3.9 131 60 4.3 150 كرطان 7
 36 12.2 94 46 11.2 92 5 17.5 30 4 11.9 20 130 12.5 420 160 11.4 400 حصيبة الشرقية 8
 39.5 10.4 80 37.5 9.1 75 3 5.8 10 2 5.9 10 70 4.6 156 60 4.3 150 ماحوز 9
 28.5 8.4 65 27.5 6.7 55 0 0 0  0  120 7.5 252 100 7.1 250 أم الروس 10
 13.5 3.9 30 12.5 3 25 3 5.8 10 2 5.9 10 130 9.8 330 140 10 350 غزوان 22
 50 14.3 110 60 14.6 120 2 11.6 20 3 5.9 10 70 4.5 152 60 4.3 150 البوبايل 23
 60 5.6 43 33 7.6 63 3 5.8 10 4 9.5 16 50 3.6 122 61 4.3 153 حصوة الشامية 47

 462 100 767 415 100 819 36 100 171 35 100 168 1340 100 3353 1358 100 3483 اجملموع 
 .2021 ،بيانات غير منشكرة ،كالمتابعة قسـ التخطيط ،شعبة زراعة الخالدية ،مديرية زراعة االنبار ،المصدر: كزارة الزراعة
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ننٔات االىتاج طً/ دّمن99ملخل) ٕ ّاليظيبّ  ٘  ( التْصٓع املظاح حملاصٔل اخلضشاّات يف ميطك٘ الذساط٘ للنْاطه الضساعٔ
(0331-0393)-(0303-0309)5 

 اخلضراوات الشتوية اخلضراوات الصيفية 
 (2009-2010)  (2020-2021) (2009-2010) (2020-2021) 
ادلساحة ادلقاطعة الرقم

 / دومن
االنتاج/ %

 0طن
ادلساحة/  %

 دومن 
االنتاج /  %

 طن
ادلساحة/  %

 دومن
 االنتاج/ %

 طن
ادلساحة/  %

 دومن
االنتاج/  %

 طن
% 

 4.2 5.3 4.0 19 3.4 5.46 4.6 21 5.8 22.4 5.2 77 5.4 22.3 5.3 82 النمالة  2
 8.0 10.2 5.5 26 7.3 11.7 5.6 29 8.6 33.1 3.5 52 6.8 28 3 47 سن الذبان  3
 8.8 11.2 6.8 32 7.4 11.9 8.1 42 6.6 25.4 9.4 138 8.9 36.5 9.2 141 زوية الذبان  4
 8.0 10.1 9.5 45 7.7 12.3 9.1 47 6 23.2 5.9 87 5.6 23.2 5.8 89 ادلالمحة  5
 10.1 12.7 8.3 39 6.6 10.6 7.7 40 4.1 15.8 4.5 66 4.3 17.7 4.3 67 احلماميات  6
 10.3 13 18.1 85 16.2 25.8 18.5 95 19.6 74.8 21.6 315 20.5 83.8 20.8 318 كرطان  7
 4.8 6.0 10.4 49 8.8 14.0 10.5 54 7.9 30.2 8 118 7.9 32.3 7.8 120 حصيبة الشرقية  8
 2.8 3.5 6.1 29 5 8.0 6 31 5.2 20.2 5.6 82 5.2 21.3 5.5 85 ماحوز  9
 7.3 9.2 4.26 20 2.9 4.6 3.5 18 4 15.4 4.1 60 4.0 16.4 4.1 63 أم الروس  10
 7.5 9.4 6.3 30 5.8 9.3 7 36 4.7 18.3 5.1 75 4.9 20.3 5.1 78 غزوان  22
 8.8 11.1 8.51 40 7.4 11.9 8.1 42 19 72.6 20.7 302 19.4 79.2 23.6 360 البوبايل  23
 19 23.9 11.9 56 20.8 33.2 11.3 58 7.9 30.1 5.8 85 6.6 27 4.7 73 حصوة الشامية   47

 100 126 100 470 100 159.1 100 513 100 381.6 100 1457 100 408 100 1523 اجملموع 
 .2021 ،بيانات غير منشكرة ،كالمتابعة قسـ التخطيط ،شعبة زراعة الخالدية ،مديرية زراعة االنبار ،المصدر: كزارة الزراعة
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-0331) الضساعٔ٘ للنْاطه الذساط٘ ميطك٘ يف البظتي٘ حملاصٔل دّمن/ طً االىتاج ّننٔات ّاليظيب املظاحٕ التْصٓع( 90)ملخل
0393)-(0303-0309.) 

 (2021-2020)اٌزفبز١بد   (2010-2009)اٌزفبز١بد   (2021-2020)إٌخ١ً   (2010-2009) إٌخ١ً  

اٌش

 لُ

زخ اٌّمبغؼخ
غب
اٌّ

 

%
 

س
دب
ش
ال
ا

 

ج
الٔزب

ا
 

%
 

زخ
غب
اٌّ

 

%
 

س
دب
ش
ال
ا

 

ج
الٔزب

ا
زخ 

غب
اٌّ

 

%
 

س
دب
ش
ال
ا

 

ج
الٔزب

ا
 

%
 

زخ
غب
اٌّ

 

%
 

س
دب
ش
ال
ا

 

ج
الٔزب

ا
 

%
 

 2.2 104.3 6001 6.5 140 2.3 113.3 7500 6.5 150 450 2900 7.7 70 3.6 480 3200 8.1 80 إٌّبٌخ  2

 2 93.4 5000 6.9 150 2.3 110.7 6043 6 140 500 39000 3.4 31 37.7 5006 1561 3.2 32 عٓ اٌزثبْ  3

ص٠ٚخ  4

 اٌزثبْ 

25 2.5 1000 150 1.1 23 2.5 902 120 140 6 7000 102 2.1 130 6 6000 101 2.2 

 0.7 33.7 2201 1.8 40 0.7 35.7 2500 2.1 50 150 2000 4.4 40 2.2 300 2000 5.1 50 اٌّالزّخ  5

.100 6000 1.3 12 0.9 120 8000 2 20 اٌسّب١ِبد  6

1 

25 1 1250 18.76 0.3 22 1 1130 15.67 0.3 

.29 270 13.1 1740 11600 30 290 وشغبْ  7

9 

11400 1542 1475 64 73750 1105 23 1375 63.

8 

72560 1006.2 22 

زص١جخ  8

 اٌششل١خ 

60 6.1 2400 3660 27.5 70 7.7 3200 322 120 5.2 6000 90 1.8 130 6 4001 82 1.7 

.64 3075 250 0.2 6 500 3000 9.9 90 4.5 600 4000 10 100 ِبزٛص  9

1 

4 0.1 233 3004 66 

 0.1 7 300 0.3 8 0.1 8.5 500 0.4 10 224 3000 7.8 71 1.7 226 3500 7.1 70 أَ اٌشٚط  10

 2.4 110.6 7201 6 130 2.3 112.6 7500 6.5 150 200 3004 4.6 42 2.4 322 2001 5.1 50 غضٚاْ  22

0.0 3.57 251 0.2 5 502 3000 8.8 80 4.8 645 4000 10 100 اٌجٛثبٌٟ  23

7 

4 0.1 223 2.76 0.1 

زصٛح   47

 اٌشب١ِخ 

100 10 354 13 0.09 102 11.

3 

323 11 32 1.3 343 15.7 0.3 20 0.9 300 13.7 0.2 

 100 4574.4 105150 100 2153 100 4791 112887 100 2303 4621 77729 100 901 100 13262 43616 100 977 اٌّدّٛع 

 .2021 ،بيانات غير منشكرة ،كالمتابعة قسـ التخطيط ،شعبة زراعة الخالدية ،مديرية زراعة االنبار ،المصدر: كزارة الزراعة
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ننٔات االىتاج طً/ دّمن90ملخل) ٕ ّاليظيبّ  ٘  ( التْصٓع املظاح ٘ للنْاطه الضساعٔ ٘ الذساط ٔات يف ميطك حملصْل احلنض
(0331-0393)-(0303-0309)5 

 (2021-2020) اٌضساػٟ ٌٍّٛعُ اٌسّع١بد  (2010-2009)اٌسّع١بد ٌٍّٛعُ اٌضساػٟ  

اٌّغبز اٌّمبغؼخ اٌشلُ

 ح

 % االٔزبج االشدبس % اٌّغبزخ % االٔزبج االشدبس %

 6.8 100.8 1753 6.6 122 7.6 112.6 7500 7.3 150 إٌّبٌخ  2

 7.4 110 1005 2.2 41 2.5 37.4 1876 6.8 140 عٓ اٌزثبْ  3

 2.2 32.6 1005 2.2 41 2.5 37.6 2500 2.4 50 ص٠ٚخ اٌزثبْ  4

 2 30.6 750 1.6 30 1.2 18.75 1251 2.4 50 اٌّالزّخ  5

 1 15.54 1053 1.1 21 65.1 956.3 63745 1.2 25 اٌسّب١ِبد  6

 64.7 954.6 6000 69.2 1265 5.1 76 5000 62.2 1275 وشغبْ  7

 4.6 68 190 4.8 89 2.5 37.5 2500 4.8 100 زص١جخ اٌششل١خ  8

 2.2 32.5 954 2.2 41 2.5 37.7 2500 2.4 50 ِبزٛص  9

 2.2 33.5 754 1.7 32 2.5 37.7 2500 2.4 50 أَ اٌشٚط  10

 2.2 33.2 904 2.2 41 2.5 37.7 2500 2.4 50 غضٚاْ  22

 2 30.5 813 2.2 41 2.5 37.7 2500 2.4 50 اٌجٛثبٌٟ  23

 2.2 32.8 3002 3.4 63 2.7 40.3 2604 2.8 58 زصٛح اٌشب١ِخ   47

 100 1474.64 18183 100 1827 100 1467 96976 100 2048 اٌّدّٛع 

 .2021 ،بيانات غير منشكرة ،كالمتابعة قسـ التخطيط ،شعبة زراعة الخالدية ،مديرية زراعة االنبار ،المصدر: كزارة الزراعة
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ننٔات االىتاج طً/ دّمن93ملخل) ٕ ّاليظيبّ  ٘  ( التْصٓع املظاح ٘ للنْاطه الضساعٔ ٘ الذساط للنخاصٔل الذسىٔ٘ يف ميطك
(0331-0393)-(0303-0309)5 

الر 
 قم

  2020-2021))البصل اليابس  2009-2010)البصل اليابس) (2020-2021)البطاطا  2009-2010))  البطاطا ادلقاطعة
االنتاج/  % ادلساحة/ 

 طن
ادلساحة/ %

 دومن
االنتاج/  %

 طن
ادلساح %

 ة
االنتاج/  %

 طن
ادلساح %

 ة
االنتاج/  %

 طن
% 

 8.7 37 8.5 23 8.9 34 7.7 22 2.1 37 2.9 34 1.7 32 1.7 21 النمالة 2
 10 43 7.4 20 7.5 28.9 7.7 22 1.8 32 3.5 42 5 90 5 60 سن الذبان 3
 8.6 36.5 8.8 24 9.8 37.5 10.5 30 5.3 94 4.2 50 5.2 93 5.3 63 زوية الذبان 4
 9 38 9.6 26 9.9 38 9.8 28 0.4 7.4 0.4 5 0.4 8.5 0.5 6 ادلالمحة 5
 16 68 15.9 43 16.2 62 15 43 20 351 20 231 17 304 16.9 201 احلماميات 6
 3.5 15 4.4 12 4.1 16 5.2 15 28.8 506 28 330 29 510 27.8 330 كرطان 7
 10 44 12.9 35 11.7 45 11.9 34 12.5 220 12 142 13 240 13.4 159 حصيبة الشرقية 8
 3.2 13.6 2.5 7 3.3 12.6 3.5 10 2.8 50.4 2.2 26 2.9 52.5 2.8 34 ماحوز 9
 3 13 3.3 9 3.1 12 3.1 9 5.4 95.2 4.7 55 5.4 98.2 5.4 64 أم الروس 10
 7.5 32 5.5 15 7.8 30 7.7 22 4.6 81.6 5.5 65 4.7 85.4 4.6 55 غزوان 22
 8.4 35.5 7.7 21 8.5 32.6 8.4 24 11.9 209 11 133 13 235 12.6 150 البوبايل 23
 11 45.5 12.9 35 8.6 33 9.1 26 3.9 70 4.8 57 2.1 38 3.3 40 حصوة الشامية 47
 100 421 100 270 100 381.6 100 285 100 1754 100 1170 100 1787 100 1183 اجملموع 
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